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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap 400 000 Ft értékű támogatását, amely  A Makói József  
Attila Múzeum Évkönyve II. kiadásához nyújtott támogatást. 

2018. január 4-én töltötte be 90. életévét dr. Tóth Ferenc, múzeumunk nyugalmazott igazgatója, 
az évkönyv szerkesztői felhívást tettek közzé 2017. március 30-án, melyben olyan tanulmányokat vártak, 
amelyek  kapcsolódnak  Tóth  Ferenc  munkásságához.  A  kéziratok  szeptember  végéig  érkeztek  be 
intézményünkhöz,  az ünnepély és  évkönyv-bemutató 2018.  január 19-én volt  a makói József  Attila  
Múzeumban, ahol az évkönyv szerzői és Tóth Ferenc barátai, kollégái és tisztelői, a múzeum jelenlegi és  
korábbi munkatársai és érdeklődők vettek részt az ünnepélyes bemutatón és köszöntésen.

A József  Attila Múzeum második évkönyvéről

Az évkönyvben   44  szerző  publikált  az  alábbi  témakörökben:  köszöntők,  történelem,  néprajz, 
művészettörténet, régészet, bibliográfia.
A  köszöntők között  találhatjuk  Farkas  Éva  Erzsébetet,  Makó  város  polgármesterét,  Szikszai 
Zsuzsannát,  a  József  Attila  Városi  Könyvtár  és  Múzeum  igazgatóját,  Lator  László 
irodalomtörténészt.  Marjanucz  László  történész,  az  SZTE  BTK  Modernkori  Magyar  Történeti 
Tanszék tanszékvezetője  A tudós „makai” (Tóth Ferenc 90. születésnapjára) című írásában Tóth 
Ferenc  életpályáját  kíséri  végig.  Szekeres  István  képzőművész  Tóth  Ferenc  kortársaként  egy 
beszélgetésüket  örökíti  meg  írásában.  Jámborné  Balog  Tünde  képzőművész  a  makói  múzeum 
történetéről és az ünnepelttel kapcsolatos „emléktöredékeiről” ír, Zombori István történész, a Móra 
Ferenc  Múzeum nyugalmazott  igazgatója  Csepregi  Imre  katolikus  pap  naplójának  forrásértékű 
közlésével kapcsolatos adalékokról és Tóth Ferenc ezzel kapcsolatos érdemeiről szól.  Halmágyi 
Pál, a József Attila Múzeum nyugalmazott igazgatója az intézményben 1963-1988 között dolgozó 
személyekről ír múzeumtörténeti beszámolójában.
A  következő  fejezet  a  Történelem címet  viseli.  Blazovich  László  professzor,  nyugalmazott 
levéltárigazgató egy 13. századi büntetőjogi forrás fordításával és ahhoz írt bevezetőjével köszönti 
Tóth Ferencet. Török József egyháztörténész a 16. század magyar katolikus egyház által előírt és 
megélt vallásosságról ír. Gilicze János nyugalmazott főlevéltáros a Csanádi Püspöki Uradalom és 
Lele  község  születésének  és  az  örökföldek  megszerzési  formáinak  19.  századi  történetével 
foglalkozik tanulmányában. Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum történésze Plohn József 
fotográfus  honvédportéjaival  kapcsolatos  kutatások eredményeit  összegzi.   Tóth  István,  a  Móra 
Ferenc  Múzeum  történész  főmuzeológusa  tanulmányából  megismerhetjük  Szeberényi  Lajos 
Zsigmond evangélikus lelkész és családjának történetét, a 19. század második felétől a 20.század 
közepéig  tartó  időszak  Magyarországának  viszonyulását  a  nemzetiségi  nyelvhasználathoz. 
Urbancsok  Zsolt,  a  Csongrád  Megyei  Levéltár  Makói  Levéltárának  vezetője  a  makói  zsidó 
kereskedő,  busztársaság-tulajdonos,  Szemere  (Schwarz)  Manónak  és  családjának  20.  századi 
történetét elemzi a kor társadalmi kontextusának és politikai folyamatainak bemutatásával. Forgó 
Géza,  a  József  Attila  Múzeum  történész  muzeológusa  Dr.  Nikelszky  Jenő  életútját  ábrázolja, 
kiemeli  a  polgármesterré  választásának és  munkájának eredményeit.  Miklós  Péter  történész,  az 
Emlékpont  igazgatója  a  németség  kitelepítésének  és  a  csehszlovák-magyar  lakosságcserének 
Csanád vármegyei történetéről ír. Medgyesi Konstantin, a Móra Ferenc Múzeum tudományos és 
közönségkapcsolati  igazgatóhelyettese a  diszkurzív  csomópontok  vizsgálatáról  ír  a  koalíciós 
időszak  (1944-1948/49)  demokrácia-diskurzusaiban.  Marosvári  Attila  történész  az  1956-os 
forradalom makói eseményeinek periodizációját mutatja be. Jámbor Zoltán, Tóth Ferenc 



kortársaként  személyes  emlékeit,  visszaemlékezését  osztja  meg  írásában.  Élettörténetében  a  20. 
század történelmi eseményei jelennek meg. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, a Makói Honismereti 
Kör elnöke a makói gimnáziumból a szegedi egyetemen végzett személyiségekről szól. Péter László 
irodalomtörténész, a makói múzeum volt igazgatója Milyen Makót szeretnék? című írásában Makó 
városával kapcsolatos javaslatait, gondolatait mutatja be.
A  Néprajz fejezetet  Bárth János néprajzkutató,  nyugalmazott  múzeumigazgató tanulmányában a 
Csanád  vármegyei  társadalmi  migráció  18.  századi  történetéről  ír,  amit  levéltári  forrásanyag 
közlésével egészít ki. Glässer Norbert, az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Tanszékének egyetemi 
adjunktusa azt vizsgálja tanulmányában, hogy miként válik a magyar zsinagógai beszéd a modern 
magyar nemzeteszmével való azonosulás jelképévé, hogyan épülnek egymásra az uralkodói hatalmi 
jelképek és a nemzeti szimbólumok zsinagógai környezetben. Mód László, az SZTE BTK Néprajzi 
és  Kulturális  Antropológiai  Tanszék  egyetemi  adjunktusa  a  makói  szőlő-  és  bortermelés 
történetének  egy  sajátos  alkalmazkodási  technikájáról,  a  filoxéravész  utáni  időszak  ártéri 
gazdálkodási  formájáról  ír.  Barna  Gábor,  az  SZTE  BTK  Néprajzi  és  Kulturális  Tanszékének 
egyetemi  tanára  Mezey István  katolikus  kántor  makói  működéséről  ír.  Bogoly  József  Ágoston 
irodalomtörténész  A  tájtörténeti  tér  ökológiája című  tanulmányában  a  csókási  szélmalom 
emlékezettörténeti rekonstrukciójával kapcsolatos tényeket foglalja össze. Tóth Antal néprajzkutató, 
az  Ópusztaszeri  Nemzeti  Történeti  Emlékpark  munkatársa  a  paraszti  gazdálkodást  vizsgálja 
Kisszéksóson  a  20.  század  első  felében.  Nagy  Vera,  a  Tornyai  János  Múzeum  néprajzkutató 
muzeológusa a József Attila Múzeum irodalomtörténeti kiállítóhelyén, az Espersit-házban található 
hódmezővásárhelyi  kerámiákat és alkotóit  helyezi el  a kor társadalmának történeti  és művészeti 
kapcsolathálójában.  Purgel  Nóra  néprajzkutató,  a  Koszta  József  Múzeum  munkatársa  egy 
Szegváron használt  nagyatádi kocsi történetét ás használatát mutatja be. Apjok Vivien, az SZTE 
BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének demonstrátora a marosi gyógyiszap útjának 
vizsgálatában  a  szerző  a  homokkitermelés  melletti  gyógyiszap  hatására  fellendült  fürdőkultúrát 
elemzi. Markos Gyöngyi, a József Attila Múzeum nyugalmazott néprajzos muzeológusa a Szeged 
Kecskés-telepi Művelődési Ház történetét mutatja be. Terendi Viktória, a Tornyai János Múzeum 
néprajzkutatója  a  hódmezővásárhelyi  Makó  család  által  megőrzött  fényképfelvételek  alapján 
vizuális etnográfiai szempontból vizsgálja a család ünnepi alkalmait. Pintér Zsófia, a Koszta József 
Múzeum  néprajzkutatója  a  csipkeverés  dél-alföldi  történetével  és  jelenkori  képviselőivel 
foglalkozik  írásában.  Szűcs  Judit,  a  Tari  László  Múzeum nyugalmazott  igazgatója  a  csongrádi 
gyümölcsös kiskertek 20-21. századi alakulási folyamatának vizsgálatát adja. Szikszai Zsuzsanna 
néprajzkutató, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója, Maroslele (Püspöklele) út 
menti keresztjeit veszi számba, vizsgálja azoknak eredetét, létrejöttét és történetét. Vincze Klára, a 
Tari László Múzeum néprajzkutató muzeológusa saját családjából hoz példát az emlékkönyvekben 
található tartalmak stilisztikai elemzésére, összehasonlítására. Nagy Gábor, a József Attila Múzeum 
néprajzkutató muzeológusa a makói napsugaras házak történeti elterjedésével, jelenkori meglétével 
és  állapotával,  a  napsugaras  házak hagyományfelújító  jelenkori  példáival  foglalkozik 
tanulmányában.
A Művészettörténet fejezetben az első szerző Gyarmati  Gabriella,  a Munkácsy Mihály Múzeum 
művészettörténésze,  aki  Munkácsy  Mihály  és  Pulitzer  József  kapcsolatának  bemutatását,  és 
Pulitzerné Kate Davisről festett műalkotást mutatja be. Apró Ferenc művelődéstörténész, ügyvéd 
Gergely Sándor szobrász makói éveiről ír.  Feledy Balázs művészettörténész Tóth Ferenc  Makói  
képzőművészek  –  képzőművészek  Makón című  kötetének  méltatását  és  bemutatását  adja.  Nátyi 
Róbert művészettörténész, a Regionális Összművészeti Központ igazgatója Endre Béla festőművész 
makói  kapcsolatairól  ír.  Oláh  Nóra,  a  József  Attila  Múzeum  képzőművészeti  gyűjteményének 
munkatársa a 10. évét ünneplő NATURA Marosmenti Művésztelepről szól írásában.



A köszöntő kötet tanulmányokat tartalmazó részét a Régészet című fejezet zárja. Csengeriné Szabó 
Éva régész, a József Attila Múzeum múzeumpedagógusa az 5-6. századi pásztorkészségekről ír és 
adja a leletek tipológiáját.
Tóth  Ferenc  munkásságának  2003-tól  2017-ig  tartó  időszakának  bibliográfiáját  Mátó  Erzsébet 
nyugalmazott könyvtárigazgató állította össze. A kötetet a Tabula Gratulatoria zárja.











A 90 éves Dr. Tóth Ferenc köszöntése 
és A Makói József Attila Múzeum Évkönyve II. című kötet bemutatója 

2018. január 19-én a József Attila Múzeumban

Glässerné Nagyillés Anikó, Szikszai Zsuzsanna, Vígh Annamária, Juhász Antal és Nagy Gábor



Az ünneplő közönség 

Szikszai Zsuzsanna és Tóth Ferenc



Szikszai Zsuzsanna, Tóth Ferenc, Juhász Antal és Barna Gábor







Tóth Ferenc, Marjanucz László és Halmágyi Pál

Marjanucz László, Szikszai Zsuzsanna, Vígh Annamária, Tóth ferenc és Halmágyi Pál





Szekeres István és Tóth Ferenc


