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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap 500 000 Ft értékű támogatását a 

Néprajzkutatók IV. Makói Találkozójához. A találkozót immár negyedik alkalommal 

rendeztük meg 2019. szeptember 4-én a József Attila Múzeumban. A szakmai 

konferencián 14 előadó vett részt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye 

múzeumaiból és a Szegedi Tudományegyetemről. 

 Az első előadó Bogoly József Ágoston, irodalomtörténész, kultúrakutató volt, 

aki Néprajzi értékek Dugonics András éleltművében címmel adott elő. Dugonics 

András (1740- 1818) életműve néprajzi értékekben gazdag. Az irodalomtörténet és a 

néprajz szempontjai szerint elemezhető Dugonics András Etelka című regénye. A 

Dugonics-művekben megőrződött szólások és irodalmi népiességi stíluselemek mára 

átmutató kulturális emlékezetkutatási értékkel rendelkeznek. Ezért szükséges és 

érdemes érzékeltetni a Dugonics András-művek néprajzi értékeinek spektrumát az 

Etelka című regénytől a közmondások és szólások gyűjteményét tartalmazó Magyar 

Példabeszédek és Jeles Mondások című kétkötetes kiadványig. 

Vincze Klára, a csongrádi Tari László Múzeum néprajzkutató muzeológusa 

Egyéniség, koordinátor és mókamester. A karakter szerepe több dél-alföldi vőfély 

példáján keresztül címmel tartott előadást. „A csongrádi és Csongrád környéki 

vőfélyek megszólaltatása régi vágyam volt. Legidősebb adatközlőm az 1928-ban 

született Vincze Pál volt, őt követi időrendben az 1941-es születésű Makra Vince, a 

sort zárja az 1971-es fiatal ceremóniamester, Fenyvesi Árpád, aki most is vállal 

lakodalmi szolgálatot. A lakodalom szokáscselekményein keresztül, időrendben 

mutatom be a két vőfély egykori, és a ceremóniamester mostani tevékenységét.” 

 

 



 
 

Gyöngyössy Orsolya, a csongrádi Tari László Múzeum néprajzkutató 

muzeológusa Az alsópapság erkölcsfenntartó és fegyelmező szerepe a 19. században 

címmel tartott előadást. „A nép között élő, világi pap a 19. században nem a meglévő 

szokásrendszer passzív kiszolgálója és fenntartója, hanem annak aktív meghatározója 

volt. Feladatszerepéhez az erkölcsi normák felügyelete is hozzá tartozott. Ezt a 

szerepet mind hivatali elöljárói, mind a hívek elvárták tőle, és ezen elvárásuknak 

hangot is adtak: lépjen közbe a haragos felek kibékülése érdekében, terelje vissza 

férjéhez az elszökött feleséget, ne engedje szentelt földbe, „rendes halottak közé” 

temetni az öngyilkosokat.” 

Gyuris István Viktor, az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai 

Tanszék hallgatója Vértesi Károly - egy bácskai polgár utazásai a „Keleti ég alatt” címmel 

tartott előadást. “Vértesi (Virter) Károly (1843-1917) német származású bács-bodrog 

megyei ügyvéd, '48-as hazafi, megbecsült közéleti személyiség. A kor arisztokrata 

mintákat követő polgári divatjának megfelelően beutazta Európát, afrikai és amerikai 

útibeszámolóival széleskörű elismertséget szerzett. Az eredetileg tárcákban közölt 

írásokat kötetbe rendezte, ezekből kettő is megjelent „Keleti ég alatt” címmel. Az egyik 

egy egyiptomi (1898), másik egy palesztinai (1900) utazást ír le, a kor igényeinek 

megfelelően gazdag illusztrációval ellátva. Az előadás az egzotikum hazai reprezentációit 

vizsgálja, jelen esetben Vértesi útirajzait alapul véve.” 

Rózsa Zoltán, az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatója, régész 

muzeológus Bodzás – egy középkori faluhely beazonosításának története címmel 

tartott előadást. „Az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum immár ötödik esztendeje 

tart fent igazán gyümölcsöző kapcsolatot fémkeresősökkel. Az intézmény régészeti 

gyűjteménye eme tevékenység hatására látványos gyarapodásnak indult. A szakmai 

munkát a civil segítők ma már nem csak a gyűjtés, de a nyilvántartás, és a feldolgozó-

bemutató tevékenység mentén is végzik. Előadásunk is erről szól. Elmeséljük miként 



 
bukkant rá a civil oldal a középkori Bodzás templomára és az egykori település 

nyomaira a mai Medgyesbodzás határában.” 

 Salamon Edina, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum néprajzkutató 

muzeológusa Utazó emberek, utazó tárgyak– A csabai szlovákok tárgyi emlékei a 

Munkácsy Mihály Múzeum néprajzi gyűjteményében címmel tartott előadást. „A 

Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteménye évszázados múltra tekint vissza. 

Megalapozása már az 1900-as évek elején elindult. A múzeum néprajzi osztálya 1977-

ben alakult meg és a Magyarországon élő szlovákok országos gyűjtőkörű 

bázismúzeumává vált. A néprajzi gyűjtemény jelenleg 12581 egyedi tárgyat számlál. 

Anyagának meghatározó, mintegy kétharmadnyi része a szlovákok hagyományos 

kultúráját reprezentálja. A néprajzi gyűjtemény kiemelkedő darabjai között tartjuk 

számon a szlovák házbelsők faragott-festett bútorait, de gazdag és értékes a 

gyűjtemény textilanyaga is. Az előadásom során a békéscsabai szlovák nemzeti 

kisebbség történelmét és néprajzát a Csabára érkezésükkor magukkal hozott – és a 

múzeum gyűjteményében megtalálható – jellegzetes tárgyaik és anyagi kultúrájuk 

tükrében kívánom bemutatni.” 

 Szűcs Judit, a csongrádi Tari László Múzeum nyugalmazott igazgatója, 

néprajzkutató muzeológus Az 1950-es évek néprajzos szemmel címmel tartott 

előadást. „50-60 évvel ezelőtti Szentes azt az alföldi mezővárosi képet mutatta, ami, 

amely napjainkra eltűnt. Az előadó gyermekkorában, nyári szünidőben nagyapja 

házában időzve a piacos napon a városba érkező parasztokat, esténként a szomszéd 

utcába a juhásszal hazatérő birkanyájat, időnként járomba fogott ökrökkel, szekérrel 

Külső-Ecserről városi házához bejövő parasztgazdát látta… Ahogy Szilágyi Miklós 

az 1990-es évek elején mondta, a néprajzkutató megéri, hogy önmaga adatközlője 

lesz. Bekövetkezett.” 

 Miklós Péter, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója, 

történész muzeológus Kálmány Lajos helye a szegedi nagytáj kutatástörténetében 

címmel tartott előadást. „A száz éve elhunyt folklorista Kálmány Lajos (1852–1919) 



 
a dél-alföldi – elsősorban a szegedi nagytáj és a Bánság – népi szöveghagyományát 

(például meséket, mondákat, balladákat, dalokat, imádságokat) gyűjtötte össze és 

dolgozta föl könyveiben, tanulmányaiban. Gyűjtői szemléletmódja és leíró 

munkássága mellett kutatásai során az összehasonlító dimenziót is alkalmazta, s 

komparatív elemzéseiben a magyar hagyományvilág párhuzamait a steppei és az uráli 

népek tradícióiban egyaránt kereste. Az előadásban Kálmány Lajos gyűjtői 

munkássága a szegedi nagytáj kutatástörténetének Dugonics Andrástól napjainkig 

terjedő ívében kerül kontextualizására.” 

 Bene Zoltán, a Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat főszerkesztője 

Érték és eszmény. Régi és új álmok álmodói címmel tartott előadást. „Előadásomban 

Asbóth János Álmok álmodója című regényének és politikaelméleti esszéinek tükrében 

történetfilozófiai aspektusból vizsgálom a dualizmus korában a hagyományos 

paraszti kultúra lassú eltűnését, az archaikus társadalom fölszívódását a modern ipari 

társadalomban, amely már magában rejti a későbbi fogyasztói társadalom elemeit.” 

 Terendi Viktória, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum néprajzkutató 

muzeológusa Európai nők – 20. századi fotók címmel tartott előadást. „A 20. század 

Európa-szerte jelentős változásokat hozott társadalmi, politikai és gazdasági 

szempontból. A lezajlott folyamatok azonban nemcsak a makro-szinteken hatottak, 

jelentősen befolyásolták az életmódot is. Megváltoztak a hétköznapi élet 

körülményei, szokásai, normái, s ezekhez igazodva formálódtak az egyén által 

betölthető szerepek és viselkedési formák, főként a nők esetében. E téma kapcsán az 

1900-as években készült fényképek - megfelelő forráskritika mellett - jelentős 

adatbázist jelentenek. A folyamatban lévő kutatás, melynek első eredményeit 

előadásomban ismertetem, a vizuális etnográfia módszereinek segítségével arra keresi 

a választ, hogy a fényképek alapján miként rekonstruálható a 20. századi európai nők 

élete, mennyiben követhetők nyomon a bekövetkezett változások, milyen 

hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel az adott korban egymástól több száz 

kilométerre élő nők között.” 



 
 Mészáros Márta, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum igazgatója, néprajzkutató 

muzeológus "...puszta, puszta, te vagy a szabadság hazája!" A Bugaci Pásztormúzeum 

kiállításnak megújítása címmel tartott előadást. „A Kiskunsági Nemzeti Park 

leglátogatottabb kiállítóhelye a Bugacpuszta pásztoréletet és a kiskunsági legeltető 

állattartás múltját bemutató tárlat, melyet 1975-ben nyitottak meg. A kiállításban 

látható pásztorélet tárgyi emlékei a Kiskun Múzeum gyűjteményéből kerültek ki a 

nagyközönség elé. A kiállítás megújítása 2018-ban indult el a Kiskunsági Nemzeti 

Park és Kiskun Múzeum szakmai együttműködésével, az új tárlatot 2019. március 31-

én adtuk át. Az újragondolt és felújított kiállítás megvalósításáról, a tárlatépítés 

hátteréről és üzenetéről szól az előadás.” 

 Nagy Gábor, a makói József Attila Múzeum néprajzkutató muzeológusa 

Cigájás juhászok a Dél-Alföldön és a Délvidéken címmel tartott előadást. 

„Előadásom célja, hogy egy őshonos juhfajta, a cigája tenyésztéstörténetében 

megjelenő kulturális és gazdasági elemek által bemutassam a fajtához köthető 

juhászcsaládok történetét, gazdálkodási preferenciáit és kultúráját. A cigája juh a 18. 

század végétől jelenik meg Magyarországon mely ma is megtalálható a 

juhtenyésztésben, bár egyedszáma csökkenő tendenciát mutat. 

Kutatásomban a csanádi nagytájon és a jelenleg Szerbiában megtalálható 

bánáti és bácskai juhászcsaládok képviselőinek visszaemlékezéseiből, a megjelent 

állattenyésztési, történeti és néprajzi szakirodalomból és levéltári forrásokból arra 

teszek kísérletet, hogy a cigája juhra vonatkozó narratívákat összegezve mutassam be 

a fajta folytonosságát a megjelölt területen. A prezentációban megjelennek a 

kutatásban résztvevő juhászcsaládok képviselői, akik sokszor többgenerációs pásztor 

nemzedékek tagjai, az általuk hordozott tudás által mélyebb ismeretekre tehetünk 

szert a cigája fajtával kapcsolatban. 

A csanádi régióban, Makó és Csanádpalota térségében élő juhászcsaládok 

közül a Dani és a Szikszai család foglalkozik cigája tenyésztéssel. Az előadásban a 

családok visszaemlékezésében a bácskai-bánsági fajta csanádi megjelenésével 



 
kapcsolatos részletekről is lesz szó, majd a jelenkutatás és a néprajzi fényképezés 

módszerével a jelenünkben folyó gazdálkodást, állattenyésztést és ezen egységek 

változásait mutatom be.” 

Vukov Anikó Verinoka, a szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzkutató 

muzeológusa Hagyományértelmezés, hagyományátadás az első szegedi papucshímző 

kurzuson címmel tartott előadást. „A hímzőkurzus szervezőjeként és résztvevőjeként 

egyaránt alkalmam nyílt megfigyelni a szegedi papucshoz kapcsolódó értelmezéseket 

és hagyományvilágának átadását – ezeket szeretném most bemutatni és néprajzos 

szemmel értelmezni.” 

Resócki Rolland, az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék 

hallgatója Tamburazene a vajdasági Tisza mentén címmel tartott előadást. 

„Sárközhöz és sok más Duna menti településhez hasonlóan a vajdasági Tisza mentén 

is tamburazenekarok szolgáltatták a tánc zenei kíséretét. A tambura mint hangszer 

keletről került Európába. A magyarok a mai tamburák ősét a délszlávokhoz 

hasonlóan török közvetítéssel vették át, s a hangszer ott vert leginkább gyökeret, ahol 

a török fennhatóság tartósan fennállt. A zenei igények megváltozásával nagy szükség 

volt a zenekarok megalakulására a tömörebb és jobb hangzás érdekében. 

Valószínűleg mind a Bácskában és Bánátban élő szerbek, magyarok, ruszinok és 

bunyevácok tamburazenekarai is a magyar cigányzenekarok pengetős változataként 

alakultak ki. Magyar tamburazenekar az 1880-as években már Zentán is működött. A 

tambura mint hangszercsalád bekerült a városi, polgárosultabb zenei világba, de 

megmaradt népi hangszernek is. Az 1950-es években szinte minden magyarlakta 

vajdasági településen működött hosszabb-rövidebb ideig tamburazenekar. A zentai 

Történelmi Levéltárban őrzött régi újságok hasábjain számos hirdetés tanúskodik 

arról, hogy a helyi kávéházakban, vendéglőkben is nagy igény mutatkozott a 

tamburabandák zenéjére. Az írott dokumentumokban, fotókon, hangfelvételeken 

félszáznál is több tamburazenekar emlékét őrizzük.” 

 



 
 

 

A Néprajzkutatók IV. Makói Találkozójának résztvevői 

 

 



 

 

Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója 

és Nagy Gábor 



 
 

 

Bogoly József Ágoston előadása 

 

Vincze Klára előadása 



 

 

Gyöngyössy Orsolya előadása 

 

Gyuris István Viktor előadása 

 



 

 

Rózsa Zoltán előadása 

 

Salamon Edina előadása 



 

 

Szűcs Judit előadása 



 

 

Miklós Péter előadása 

 

Bene Zoltán előadása 



 

 

Terendi Viktória előadása 

 

Mészáros Márta előadása 



 

 

Nagy Gábor előadása 

 

Vukov Anikó Veronika előadása 



 

 

Resócki Rolland előadása 

 

 


