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Néprajzkutatók III. Makói Találkozója 
József Attila Múzeum 

6900 Makó, Megyeház utca 4. 
A konferencia helyszíne: 
Grand Hotel GLORIUS 

6900 Makó, Csanád vezér tér 2. 
 

 

PROGRAM 

 
 
Gyülekező 8 órától a Grand Hotel GLORIUS-ban. 
 
 
9.00  A megjelenteket köszönti: Szikszai Zsuzsanna igazgató 
  Dr. Tóth Ferenc múzeumigazgatóra emlékezünk 
 
 

ELŐADÁSOK 
 
 
Levezető elnök: Nagy Gábor 
 
9.15 – 9.30 Forgó Géza: Hajnal Antal a fiumei (Rijeka) kikötő tervezője 
9.30 – 9.45 Ozsváth Gábor Dániel: Napsugaras oromzatok az Óperencián innen és túl 
9.45 – 10.00 Bárkányi Ildikó: Épületfelmérések a szegedi nagytájon 
10.00 – 10.15 Gyanó Szilvia: Mária születésnapja Kiskanizsán. Adalékok Kisasszony napjának 

megünnepléséhez 
10.15 – 10.30 Szikszai Zsuzsanna: Egy makói nagyatáder Fülöp herceg udvarában. Kiss István 

kocsikészítő bognármester élete és hagyatéka 
 
 
Kávészünet 
 
 
Levezető elnök: Forgó Géza 
 
11.00 – 11.15 Kunkovács László: SZOCIOGRÁFIA, SZOCIOFOTÓ, NÉPRAJZKUTATÁS 
11.15 – 11.30 Nagy Gábor: Paraszt-polgári kultúra Makón. A Bíró és a Nagygyörgy család 

példája 
11.30 – 11.45 Szűcs Judit: „A parasztság, az pipált.” Nép és nyelv kapcsolata 
11.45 – 12.00 Béres Sándor: Napjaink pásztorság-kutatásai a Kárpát-medencében 
 
  
Ebédszünet 
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Néprajzkutatók III. Makói Találkozója 
József Attila Múzeum 

6900 Makó, Megyeház utca 4. 
A konferencia helyszíne: 
Grand Hotel GLORIUS 

6900 Makó, Csanád vezér tér 2. 
 
 
 

ELŐADÁSOK 
 
 
Levezető elnök: Nagy Gábor 
 
14.00 – 14.15 Vincze Klára: Száműzetés, kínvallatás és megégetés. Kökényné és Szandáné makói 

boszorkányok pere 
14.15 – 14.30 Bene Zoltán: A történelem vége és a néprajz 
14.30 – 14.45 Miklós Péter: Bálint Sándor életműve a szegedi néphagyomány 

kutatástörténetében 
14.45 – 15.00 Bogoly József Ágoston: A közösséghez kötődő néprajzi érték,  

a Dorozsmai Tájház 
15.00 – 15.15 Katona-Kiss Attila: A kun legénybotok előképei, a csillag alakú buzogányok 
15.15 – 15.30 Végső István: Korcsolyázók, bércséplők, zenekedvelők – fejezetek az 1945 előtti 

kiskunhalasi civil életből 
 
 
Kávészünet 
 
Levezető elnök: Szabó Éva 
 
15.45 – 16.00 Hedesan Otilia: A HerA interaktív platform, egy modell az örökség bemutatására / 
Platforma interactivă HerA. Un model de prezervare a patrimoniului 
16.00 – 16.15 Apjok Vivien: Vágyak és valóság. A makói fürdőturizmus vázlatos története 

(1868-2018) 
16.15 – 16.30 Törőcsik István: Alkalmazott néprajz. A paraszti tudás felhasználásának 

lehetőségei egy mai tanyán 
16.30 – 16.45 Mészáros Márta: XIX. századi tanya mint élő múzeumi helyszín bemutatása a 

Kiskun Emlékpark Zank Vezér Szállásán, Szankon 
16.45 – 17.00 Bucin Mihaela: Egy fényképész hagyatéka 
 
 
 
 
17.15  A József Attila Múzeum Kiállítási Katalógusai sorozat első kötetének bemutatója: 

Kisvárosi ikonok. Makói életképek a Homonnai fényképészcsalád szemével című 
katalógust bemutatja: Forgó Géza 

 
 
 
Konferencia lezárása 
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FORGÓ Géza 
Történész-muzeológus 
József Attila Múzeum (Makó) 
 

Makótól Fiuméig 
Hajnal Antal a fiumei (Rijeka) kikötő tervezője 

 

180 évvel ezelőtt, 1838. augusztus 31-én született Makón Hajnal Antal. Édesapja református tanító, 
majd Békés város lelkésze volt. Hajnal Antal József Műegyetemen szerezett mérnöki diplomát, 
majd Békés megyében dolgozott. 1867-től a Közmunka és Közlekedési Minisztériumban 
dolgozott. Az 1870-es évek közepén hozzá került a fiumei kikötőépítés tervezése. 1877-ben a 
kikötő építészeti hivatalának vezetését bízták rá. Az egyetlen magyar tengeri kikötő építésére a 
magyar állam hatalmas összegeket fordított. A kikötőfejlesztésre készített tervek közül az övét 
fogadta el a nemzetközi zsűri 1884-ben. Tervei nyomán három ciklusban valósultak meg az 
építkezések és lett Fiume Európa 10. legnagyobb kikötője. Hajnal Antal aktívan részt vett Magyar 
Mérnök és Építész Egylet munkájában, többször publikált annak folyóiratában. Református vallása 
is fontos volt számára. Presbitere volt a Dunántúli Református Egyházkerületnek. 1907. január 17-
én Fiumében hunyt el. 

 
 
OZSVÁTH Gábor Dániel 
Néprajzkutató, műemlékvédelmi szakmérnök 
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrös – Budapest) 
 

Napsugaras házoromzatok az Óperencián innen és túl 
 
Az előttünk járó kutatók többnyire a Szegedet 1879-ben elpusztító nagyárvíz utáni helyreállításhoz 
kötődően foglalkoztak a napsugárdíszes oromzatokkal. Tény, hogy a török utáni Szegedet elnyelő 
Óperenciás tenger hozományaként a közel ezer napsugárdíszes oromzatú, népi portát magába 
foglaló utcasorok, városrészek a várost e népi építészeti motívum emblematikus képviselőjévé 
emelték, olyannyira, hogy a napsugárdíszes házvégeket a beavatottak is mindmáig szinte kizárólag 
Szegedhez kötik. Erősíti e szemlélet képviselőit az a tény, hogy Szeged az elmúlt évszázadok során 
a térség meghatározó népesség-kibocsájtásával mintegy száz településsel áll genetikus kapcsolatban. 
A szakirodalomban az immár három ország területére kiterjedő Szegedi Nagytájként tartják számon 
a városhoz kötődő településeket, s e települések többségében valóban ki is mutatható a napsugaras 
házoromdíszek jelenléte. 

Térben és időben gondosabban körbejárva e témát, mind ezek mellett, végig a Tisza mentén 
(egészen a forrásvidékig) a deszkaházvégek díszítés-világában fellelhetjük a napsugaras motívum 
különféle változatait, s mintegy láncszerűen egymásba fonódva sorakoznak az e díszítőelem 
gócpontjainak tekinthető kistérségek. Időben ugyancsak egyértelműsíthető, hogy ezen motívum a 
deszkaoromzatok alkalmazásával szinte egy időben megjelent, messze megelőzve a szegedi 
újjáépítést. 

Jelen tanulmányomban, ezen új nézőpontból kívánom bemutatni napsugaras házvégekben 
megtestesült népi építészeti örökségünk világát. 
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BÁRKÁNYI Ildikó 
Néprajzkutató-muzeológus, általános igazgatóhelyettes 
Móra Ferenc Múzeum (Szeged) 
 

Épületfelmérések a szegedi nagytájon 
 
A szegedi nagytáj népi építészeti kutatása IPA pályázati keretében, a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézettel karöltve történik 2018. második felében. A kutatási programban a kiválasztott épületekről 
egységes adatfelvétel készül mintegy 40 településen. Prezentációmban az addigi eredményeket, 
tapasztalatokat tervezem bemutatni. 
 
 
 
 
 
 
GYANÓ Szilvia 
Néprajzkutató-muzeológus 
Balatoni Múzeum (Keszthely) 
 

Mária születésnapja Kiskanizsán. Adalékok Kisasszony napjának megünnepléséhez 
 
Kisboldogasszony vagy Kisasszony, azaz Mária születésének emléknapja országszerte számon 
tartott Mária ünnep, melyhez különféle népszokások kötődnek. A Zala megyei Nagykanizsa 
Kiskanizsa nevű városrészén sajátos módon emlékeznek meg Mária születéséről a településrész 
lakói.  

Kisasszony napja Kiskanizsán kétnapos ünnep. Az ünnep ideje szeptember 7. és 8. Az első 
napon történik a Sarlós Boldogasszony Templomban Mária bölcsőjének feldíszítése. A második 
napon a városrész keresztjeit díszítik fel, majd mellettük imádkoznak. Míg a templomi bölcső az 
egész közösség számára nyújt lehetőséget a vallásgyakorlásra, a keresztek esetében szűkebb lokális 
szerveződést figyelhetünk meg. Mind a bölcső, mind a keresztek feldíszítésének résztvevői nők, ill. 
a kereszteknél való esti imádkozásban is kizárólag nők vesznek részt.  A részvevők korcsoportja is 
jellemző: napjainkban már többnyire idősebb asszonyok.  A bölcső- és keresztdíszítés folyamatának 
kialakult hagyományos rendje a mai napig megőrződött. Előadásomban ismertetem a kiskanizsai 
Kisasszony napot, összevetve a hagyományos Mária születésére vonatkozó ikonográfiával, 
miközben kitérek a részvevők motivációira, a hivatalos egyházi állásponttal való kapcsolatukra, 
valamint a 21. századi kutatás, kutathatóság problémáira is. 
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SZIKSZAI Zsuzsanna 
Néprajzkutató-muzeológus, múzeumigazgató 
(József Attila Múzeum, Makó) 
 

Egy makói nagyatáder Fülöp herceg udvarában 
Kiss István kocsikészítő bognármester élete és hagyatéka 

 
A „Nagyatáder” elnevezés Móra Ferenctől származik, ő illette ezzel a névvel a Nagyatádi kocsikat, 
melyek létrejötte Makóhoz kötődik. Előadásomban arról a Kiss István bognármesterről szeretnék 
megemlékezni, aki 1986-ig folyamatosan gyártotta ezeket a kocsikat városunkban. Ezen kocsik a 
világ különböző országaiban vitték jó hírét a magyar szaktudásnak. /Szerbia, Németország, 
Amerikai Egyesült Államok/ 

A makói bognárokról és kocsikészítőkről sok információnk van, tudjuk hányan működtek 
a múlt század derekán, milyen tárgyi eszközöket használtak a műhelyeikben, és kiknek készítették 
a kocsikat. A 20. század végén szemtanúi voltunk az állattartás megszűnése után ezen szakma 
eltűnésének Makón és környékén is. 
Kiss István volt az a mesterember, aki a legtovább készített Nagyatádi kocsikat. Talán kevesen 
tudják róla, hogy élete végén megvakult, de ez sem hátráltatta abban, hogy alkosson, ha nem is 
kocsikat, de citerákat készítsen. Egyik legszebb kocsiját II. Erzsébet férje, Fülöp herceg vásárolta 
meg. 
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KUNKOVÁCS László 
Etnofotográfus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
Magyar Művészeti Akadémia (Budapest) 
 

SZOCIOGRÁFIA, SZOCIOFOTÓ, NÉPRAJZKUTATÁS 
 
Érdemes annak okát bogozgatni, miért nem talált egymásra már a kezdetektől a szociográfia és a 
néprajzkutatás. Akár egybe is fonódhatnának! A két megközelítés a népélet feltárását szolgálja. 
Hazánkban mind a kettő nagy hagyományokat tudhat maga mögött, patinás alkotók neveit 
sorolhatnánk. Egyik oldalról Újszászy Kálmán falukutató programját, A cifra nyomorúság és a 
Tardi helyzet című műveket Szabó Zoltántól, Veres Pétert, Sinkát, Szabó Pált, vagyis a népi írók 
vonulatát. 

A két világháború között a mindig is világnagyságokat produkáló magyar fotóművészet, az 
úgynevezett magyaros stílussal – amit ideje helyesbíteni magyar stílusra! – hívta föl magára a 
figyelmet. A fényképezők a falu világa felé fordultak. Ellenfényes, életigenlést hirdető képeik 
emlékezetesek, máig hatnak, s ünnepelte őket a nemzetközi szakmai sajtó. Utólag megjegyezhetjük, 
a magyar stílus képviselőit az ünnepnapok és a népművészet ragadták meg. Az élet árnyoldalát és a 
munkás hétköznapokat kevésbé érezték megörökíteni valónak.  

Itt kell szólnunk a másik fogalomról, a szociológiáról, ami inkább a statisztikai 
tudományokhoz sorakoztatható. Azok a számunkra mechanikusnak tűnő felmérések és 
kimutatások, hogy ki mennyit ingázik a munkahelyére, mennyit költ élelemre és ruházatra – 
mindezek szürkének tűnnek annak a szemében, aki a kultúrájával együtt tartja egésznek az embert.  

Beszéljünk még a szociofotóról is, ami kevésbé volt szem előtt, de ugyancsak megjelent 
abban a korban. Ha az etnografus és a fényképező ennyire elkülönül egymástól, ez hátramozdító 
álláspont. Vegyük észre: a néprajzi lexikonban néprajzi film szócikk szerepel, néprajzi fotó nem.  
Micsoda avítt gyökerekből táplálkozik ez a szemlélet… Gönyei Sándor példáját igazán követhették 
volna, mert ő tanult etnografus volt és tehetséggel, szorgalommal fényképezett. 

Önmagában a szociofotó, ha nincs hozzá följegyzés, ki az illető, hol él, milyen közegben, 
csak korlátozottan tud segítségünkre lenni. Ma is vannak fotós táborok egy-egy faluban, de a képeik 
végül nem állnak össze egységbe. Legtöbbször nem is volt ilyen cél és felkészítés. Kedvükre 
fényképeztek – ennyi az eredmény. A szociofotóról nagyobb szigorral kellene beszélnünk. Ne 
feledjük: volt egy példaadó mű, a „Tiborc” – Kálmán Kata fotóival, Boldizsár Iván 
kommentárjaival, Móricz Zsigmond előszavával. Minden képhez tartozik egy-egy leírás. 
Dícsérendő szemlélet, hogy a parasztarcok mellett a munkás is megjelenik közöttük. 

Hogyne lenne szükségünk a Magyarország felfedezése könyvsorozatra, amely új lendületet 
kaphatna, ha az etnofotós és a tollforgató egyazon személy lenne. Erre teremtettem példát a 
legújabb munkámban, a 2018-ben megjelent „Nánási vásárok, nánási pásztorok” című 
könyvemben. 
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NAGY Gábor 
Néprajzkutató-muzeológus 
József Attila Múzeum (Makó) 
Doktorandusz 
SZTE Történenelemtudományi Doktori Iskola (Szeged) 
 

Paraszt-polgári kultúra Makón. A Bíró és a Nagygyörgy család példája 
 
Előadásom kiindulási pontját Bíró Sándor és Benkő Imréné Nagy György Erzsébet felajánlása 
jelentette, akik 2017-ben ajándékoztak két paraszt-polgári női, ünnepi viseletet a József Attila 
Múzeum számára. A ruhákkal kapcsolatosan fényképek és emlékek is előkerültek a családtagokról, 
tanyai gazdaságukról, életmódjukról: magukról az emberekről. Néprajzi, szociológiai és történeti 
munkákban is kiemelt jelentőséggel bír a jobbágyfelszabadítás után komolyabban elindult 
társadalmi folyamat, a paraszti polgárosulás-polgárosodás vizsgálatának története és a kutatók által 
megfogalmazott elméleti keretek jelenünkig tartó kutatható lehetőségeket és vizsgálati témákat 
hordoznak. Lássuk, milyen család-, társadalom- és gazdálkodástörténeti adalékokat kaphatunk 
Nagy Etelka ruháinak történetéből! 

A család négy generációjának vizsgálata alapján megállapítható hogy az első nemzedék 
juhászként dolgozott, a városban tőkével és saját házzal rendelkezett. A második nemzedék elindult 
a paraszti polgárosulás útján, önálló tanyai gazdaságban gazdálkodott, a kor modernizációjának 
vívmányait beépítette életébe. A harmadik nemzedék folytatta ezt a tendenciát, a családi tanyai 
gazdaság közelében újabb tanyai gazdaságokat hoztak létre. A mezőgazdaság kollektivizálása ezt a 
folyamatot megtörte és egy másik irányt adott a család történetének. A negyedik nemzedék már 
ipari iskolai végzettséggel dolgozott a téeszesítés adta keretek között, megőrizve és megbecsülve a 
család korábbi generációinak emlékét és kulturális értékeit. 

Egy példát láthatunk az előadásban a csanádi régióból, Makóról, a Kopáncs-pusztáról egy 
többgenerációs nagycsalád gazdálkodására, a paraszt-polgári életmódjára, építészetére, viseletére és 
életére. A 20. század elején az Alföldre vonatkozóan egy sajátos mezővárosi paraszt-polgári 
kultúráról beszélhetünk. Előadásomban megjelenési formákat mutatok be Csongrádról, 
Kiskunhalasról, Kecskemétről és végül Makóról: Nagy Etelka és családjának példáját. 
 
SZŰCS Judit 
Nyugalmazott múzeumigazgató 
Tari László Múzeum (Csongrád) 
 

„A parasztság, az pipált.” 
Nép és nyelv kapcsolata 

 
A fenti címen tervezett előadásomban: a népnyelvben, köznyelvben használt, kiveszőben lévő, 
avagy új összefüggésben továbbélő szókincsbeli, szófaji és mondattani jelenségekre hozott példákat 
írott, saját gyűjtésű és a médiában hallható, olvasható források alapján. 

Előadásom célja, hogy segítsek néprajzos és nem néprajzos is tudatosabban élje meg 
anyanyelvét, annak használatát. 

Előadásommal a 111 évvel ezelőtt született dr. Nyíri Antal nyelvészprofesszor emléke előtt 
tisztelgek. 1952-től 1977-ig nyelvtörténészként magyar szakos hallgatók – leendő tanárok – sorát 
nevelte a szegedi egyetemen az anyanyelv tiszteletére, a szülőföld nyelvjárásának megtartására. 
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BÉRES Sándor 
Etnográfus, történész doktorandusz 
ELTE BTK Európai etnológia Doktori Program (Budapest) 
 

Napjaink pásztorság-kutatásai a Kárpát-medencében 
 
Örvendetesen megszaporodtak a pásztorság jelenlegi helyzetével foglalkozó néprajzi irányultságú 
kutatások a Kárpát-medence területén. A párhuzamosan folyó vizsgálatok kérdéseinek, 
eredményeinek munkamódszereik ismertetése után kísérletet teszek a pásztorság kutatások 
irányzatainak meghatározására. A magyarországi kutatók munkáját beillesztem a nemzetközi 
keretek közé a környező nemzeti etnográfiák mellett a világszerte élénkülő hasonló irányultságú 
munkálatok sorába. Az előadás alapanyagát az egyes kutatóműhelyek által tevékenységükről 
közreadott nyílt források, illetve a kutatók személyes közlései szolgáltatják. Az előadás 
mellékleteként elkészül egy dokumentum, ami összesítve tartalmazza a pásztorság kutatásával 
foglakozók főbb szakmai adatait. 
 
 
 
 
 
 
 
VINCZE Klára 
Néprajzkutató-muzeológus 
Tari László Múzeum (Csongrád) 
 
Száműzetés, kínvallatás és megégetés. Kökényné és Szandáné makói boszorkányok pere 

 
1728-ban járunk, a sötétnek mondott középkor utáni újkorban. A több hónapos éhínség, szárazság, 
jégverés után a suttogó propaganda a boszorkányokra hárított minden elemi csapást. Makó város 
elöljárósága két asszonyt vádolt boszorkánysággal: Kökényné Nagy Annát, és Jancsóné Szanda 
Kata bábaasszonyokat. Mivel a város vezetőségének ius galdium (pallosjog) kezében nem volt, 
kiűzték őket Makóról. 1728. július 23-án, a szegedi Tisza-part azon részén, amelyet azóta 
Boszorkány-szigetnek neveznek, 13 boszorkánynak tartott egyént elégettek, köztük a két makói 
vádlottat is. Tanúvallomásokból, kényszer alatt tett önvallomásokból és a kínvallatás fokozatiból 
rajzolódik ki a sötét korszak utolsó fellángolása. 
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BENE Zoltán 
Főszerkesztő 
SZEGED várostörténeti és kulturális folyóirat (Szeged) 
 

A történelem vége és a néprajz 
 
Hegel szerint az emberi történelem 1806-ban, a jénai csatával véget ért, hiszen érvényre jutott a 
polgári-alkotmányos rendi állam, s azt követően az emberiség feladatául már csupán a 
„csiszolgatás” maradt a végtelenségig, azaz ennek az államformának tökéletesítése és elterjesztése 
az egész világon. 183 évvel később, 1989-ben Francis Fukuyama megjelentette A történelem végéről 
(The End of History. In: The National Interest, Summer/1989.) című írását, amely könyv alakban 
1992-ben, A történelem vége és az utolsó ember (The End of History and the Last Man, London, Penguin 
Books, 1992.; magyarul több kiadása is megjelent az Európa kiadó gondozásában) címmel látott 
napvilágot, s amelyben Fukuyama azt állítja, hogy a szovjet birodalom bukásával az egész világon 
uralomra juthat az emberiség történelmének szerinte legfejlettebb kormányzati formája, a nyugati 
típusú polgári liberális demokrácia. Ám sem Hegel, sem Fukuyama történelem-vége koncepciója 
nem előzmények nélkül való (és természetesen nem is vitathatatlan). A kérdés azonban esetünkben 
az, hogy amennyiben elfogadjuk, hogy valamilyen módon és formában véget ért az emberiség 
történelme, az miként hat az olyan, a jelenbe nyúló történeti meghatározottságokat is kutató 
diszciplínákra, mint a néprajz? 
 
 
 
 
 
 
MIKLÓS Péter 
Történész-muzeológus, múzeumigazgató 
Tornyai János Múzeum (Hódmezővásárhely) 
 

Bálint Sándor életműve a szegedi néphagyomány kutatástörténetében 
 
Kétségtelenül Bálint Sándor a szegedi népélet, s a régi „szögedi nemzet” szellemi és tárgyi 
néprajzának legjelentősebb és mind a mai napig igazodási pontnak tekintett kutatója. 
Munkásságának olyan jeles előképei és szellemi mesterei voltak mint Dugonics András, Nátly 
József, Csaplár Benedek, Kovács János, Kálmány Lajos vagy Tömörkény István, akiknek írásait 
Bálint Sándor kutatásai során forrásmunkaként használta. Az előbbi szerzők a szegedi népélet és 
népi hagyományvilág egy-egy szeletének leírását célzó kutatói tevékenysége, s annak Bálint Sándor 
tanulmányaira és összegző háromkötetes monográfiájára (A szögedi nemzet) gyakorolt hatásának 
vázlatos összefoglalása ez az előadás. 
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BOGOLY József Ágoston 
Nyugalmazott egyetemi docens (Szeged) 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) 
 

A közösséghez kötődő néprajzi érték, a Dorozsmai Tájház 

 
A Dorozsmai Tájház a közösséghez kötődő néprajzi érték őrzője. A Deli Albin és családja által 
létrehozott magángyűjteményt, a Dorozsmai Tájház értékelemeit a táj történeti-ökológiai 
dimenzióiban, az emlékezettörténeti megismerés eszközeivel érdemes értelmezni.  

A látogatóbarát múzeumpedagógia segítségével a Dorozsmai Tájház folyamatos 
kölcsönhatásban van a környező emberi világgal, a helyi identitással. A Dorozsmai Tájházban 
nemzeti sorsfordulóinkat értelmező helyi rendezvények, helytörténeti-néprajzi kutatási  
tematikák kerülnek előtérbe. Az egyedi tájérték felismerése, kutatása és az erre alapozandó 
értelmezői közösség fejlesztése történik a Dorozsmai Tájházban.  

Kultúraközvetítő szolgáltatásainak köre a tájszemlélet jegyében alakult ki. A tájházi tudástár 
látogatóbarát használatba vétele során bontakoznak ki a Dorozsmai Tájház további lehetőségei. A 
közönségkapcsolatot fejlesztő munka a különböző korosztályok számára kidolgozott 
környezettudatos nevelésben, a környezetpedagógiai tevékenységben is kiteljesedik. A Dorozsmai 
Tájházhoz kapcsolódó törekvésekben a történelemtanítás, az irodalomtanítás, a népzeneoktatás 
céljainak kijelölésekor is szerepet kap a néprajzi és honismereti szemlélet.  

A hely témái, Kiskundorozsma helytörténeti aspektusai, a néprajzi, a kulturális 
örökségvédelmi és a kulturális antropológiai megközelítésekben is megnyilvánulnak. A 
családméretű, dorozsmai múltat őrző tájházban az új tájházi muzeológia intenzív 
élménymegújításra törekszik. A kulturális településfejlesztés számára új kiindulásokat nyújt.  

A tájházban látottak-hallottak élménnyé válnak. Az élménnyé avatódó folyamatot a hatások 
képi, emlékezeti, művelődéstörténeti áramlása jellemzi. A kiállítás megtekintése közben és után egy 
megértő, feldolgozó és alkotó gondolkodási stádiumba kerül a látogató. Az utólagos 
emlékezettörténeti rekonstrukcióban, a kiállítás hatására, a látott és átélt dolgok nyomán, a 
befogadó világában egy kreatív átrendeződés veszi kezdetét. Emlékezeti mintázat alakul ki.  

A néprajzi értékőrzésben, a környezettudatos honismereti megközelítésben, a tájházi 
múzeumpedagógiában a Dorozsmai Tájház jó példát mutat. 
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KATONA-KISS Attila 
Történész-segédmuzeológus 
Nagy Gyula Területi Múzeum (Orosháza) 
 

A kun legénybotok előképei, a csillag alakú buzogányok 
 
Az „ónosfa”, az „ólmosbot” vagy a „buzogány” mindennapi használati tárgya volt a rétes 
embereknek és a szilaj pásztoroknak a XVIII–XIX. században. Kivált a Nagykunság területén 
sikerült értékes megfigyeléseket tenni ezzel az elsősorban sújtásra-ütésre alkalmas eszközzel 
kapcsolatban, amely a gazdálkodási módok változásával, az ősfoglalkozások háttérbe szorulásával, 
valamint a vele történt virtuskodások megrendszabályozásának köszönhetően egyre inkább 
elvesztette önvédelmi és támadófegyver-funkcióját, végül pedig a legénység tárgyiasult jelképévé 
lett. 

A múzeumok néprajzi gyűjteményeiben fellelhető ilyenféle tárgyak története azonban 
nemcsak a XVIII. századtól adatolhatók: a kun legénybotok előképei végső soron azok a csillag 
alakú buzogányok voltak, melyek viszonylag nagy számban ismeretesek a Kárpát-medence 
területéről, s magyar földre az Árpádok korában kerültek a betelepülésre engedélyt kapó besenyők 
és kunok révén. 

A néprajzi szakirodalom gyakorta idézi is ezt a származtatást, de többnyire meglehetősen 
leegyszerűsített formában, pedig a régészeti és egyéb művelődéstörténeti adatok széleskörűbb 
felhasználásával jobban meg lehetne világítani ennek a fegyverből átalakult eszköznek a történetét. 
Előadásomban a kunsági legénybotok ősének, a csillag alakú buzogányok steppei és magyarországi 
történetének és jellemzőinek az összefoglaló ismertetésére vállalkozom. Az alapvetően a „régészeti-
néprajz” módszere felől történő vizsgálat eredményei jól kiegészíthetők más tudományágak új vagy 
még fel nem használt adataival, melynek révén letisztultabban állhat előttünk a kun legénybotok 
művelődéstörténeti háttere. 
 
VÉGSŐ István 
Történész (Kiskunhalas) 
Honismereti Szövetség (Budapest) 
 

Korcsolyázók, bércséplők, zenekedvelők – fejezetek az 1945 előtti kiskunhalasi civil 
életből 

 
Kiskunhalason önszerveződő és öntevékeny csoportok nem csak a 20. század végétől alakultak, 
hanem már a 19-20. században is működtek. Fontos építőkövei voltak a kulturális-, a gazdasági-, a 
sport-, vallási, művelődési- és a közösségi életnek. Néhányuk neve ma már furcsán hangzik, de 
létük meghatározó volt a korabeli halasi társadalomban. Székhelyeik, épületeik, valamint 
lokálpatrióta tevékenységük kéznyomai mai napig érezhetőek és láthatóak a városban. Az 1945 
előtti életmód valamint társasági és közélet meghatározó szervezeteiről szól az előadásom. 
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HEDESAN Otilia 
Etnológus 
Temesvári Nyugati Egyetem (Temesvár) 
 

A HerA interaktív platform, egy modell az örökség bemutatására 
Platforma interactivă HerA. Un model de prezervare a patrimoniului 

 
Az előadás alapját a HerA kulturális örökség bemutatását szolgáló interaktív virtuális platform adja, 
mely a CBC Cultural Heritage for Active Tourisme in Banat / CBC Határon átnyúló 
együttműködés a Kulturális Örökség az aktív turizmusért program keretében valósult meg. 
Bemutatom a platform felépítésének elveit, a bejegyzett elemek kiválasztásának és besorolásának 
kritériumait és ezek egyes eseményekkel való összekapcsolásának lehetőségeit. Hangsúlyt fektettem 
a platform interaktív jellegére, ami a platform felépítéséből ered, ily módon a közösségek tagjai ők 
maguk is be tudjanak emelni elemeket a helyi kulturális örökségükhöz kapcsolódóan, megvitatva a 
különbségeket melyek az egyes társadalmi, szakmai vagy helyi csoportok kulturális örökségük eltérő 
értelmezéséből erednek. 
 
APJOK Vivien 
Néprajzkutató, doktoranda 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék (Szeged) 
 

Vágyak és valóság. A makói fürdőturizmus vázlatos története (1868-2018) 
 
Makó város Maros menti fekvése mellett gyógyhatású termálvízzel is rendelkezik, amelynek 
köszönhetően előnyös tulajdonságokkal bír a turizmus meghonosítására. Bár a város elsősorban 
hagymájáról és mezőgazdaságáról híres, turisztikai törekvései napjainkban egyre erősebbek.  

Ezek a törekvések, a turizmus megszilárdításának vágya azonban nem a 21. században 
gyökerezik, a 19. század óta nyomon követhető a sajtóban, különböző korszakok hivatalos 
iratanyagaiban, visszaemlékezésekben. 

Előadásomban ezt a történetet mutatom be vázlatosan, miközben arra keresem a választ, 
hogy milyen folyamat ment végbe a spontán rekreációtól a tudatos turizmusépítésig. 
 
TÖRŐCSIK István 
Doktorandusz 
SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Medievisztika-Régészet (Szeged) 
 

Alkalmazott néprajz. A paraszti tudás felhasználásának lehetőségei egy mai tanyán 
 
A múlt utáni érdeklődésem kialakulásában meghatározó szerepet játszott, hogy egy átalakulóban 
lévő paraszti világba születtem bele, melynek egyre fogyatkozó számú tárgyi és szellemi emlékei 
még végigkísérték gyermek- és ifjúkoromat. Az ópusztaszeri skanzen „élesztgetési” kísérletei során 
ébredtem rá, hogy ezt a letűnt világot sokkal inkább szeretném megélni, mint a tudomány szigorú 
szempontjai szerint dokumentálni és rendszerezni, illetve muzeológiai szemlélettel bemutatni. 
Szintén a gyakorlati néprajz iránt érdeklődő párommal 2009-ben vásároltunk egy ópusztaszeri 
tanyát némi földterülettel, mely életünk és kísérletezéseink helyszínévé vált. Előadásomban 
mintákról, tapasztalatokról, gazdálkodási koncepcióról, fenntarthatóságról és jövőbeni tervekről 
szeretnék beszélni. 
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MÉSZÁROS Márta 
Néprajzkutató-muzeológus, múzeumigazgató 
Kiskun Múzeum (Kiskunfélegyháza) 
 

XIX. századi tanya mint élő múzeumi helyszín bemutatása 
a Kiskun Emlékpark Zank Vezér Szállásán, Szankon 

 
A XVI. században a török pusztítás idején Szank is lakatlan pusztává vált, melyet hosszú időn 
keresztül Kunszentmiklós használt legelőterületként. A török dúlás után a puszta a Kiskun 
kerülethez tartozott, melynek benépesítése a XIX. század közepén indult el. E vidék 
nagyállattartásáról és sajátságos pásztorvilágáról volt nevezetes. Az alföldi mezővárosok hatalmas 
pusztáin létrejött első tanyák az állatok teleltetésére használt szállások voltak, majd a földhasználat 
fokozatos átalakulásával az állattartás mellett a földművelő gazdálkodás helyszínei lettek. 
Kezdetben a férfiak birodalma volt, csak vasárnap mentek be a faluba-városba a családhoz. A XIX. 
század közepétől egyre több család költözött ki a falu határában lévő szállásra, hogy új, önellátó 
gazdaságot teremtve biztosítsa a család megélhetését. Az új életforma megteremtette az alföldi 
tanyavilágot. 

Szank pusztasága 1858 körül kezdett betelepülni és megépültek az első tanyák is. Új 
épületegyüttest kellett kialakítani, mely mind a lakóterületet, mind a gazdasági – állattartó- és 
földművelő területet kiszolgálta. Ez az önellátó gazdálkodás teljes egységben valósult meg, ahol a 
család minden tagja kivette a részét a munkából. 
 
Az alföldi tanya egységei: 

Az emlékpark részeként bemutatásra kerülő XIX. századi alföldi tanya ezt a világot idézi 
meg. A lakó- és a gazdasági épületek U alakban épültek, így alkotva egy teljes egységet. 

- A lakóház – jellegzetes alföldi háromosztatú parasztház, melynek helyiségei: a 
belépő/pitvar, a szabadkéményes konyha, a tisztaszoba/lakószoba és a kamra. 

- A gazdasági épületek közül az első a nagyállatok tartására szolgáló istálló, valamint az U 
alakot bezáró harmadik épület a baromfik számára épített ól és a gabonák és termények 
tárolására szolgáló góré. 

- Az udvar közepén gémeskút áll, amely a mindennapi élet alapját biztosító víznyerés 
helyszínét jelképezi. 

Az élő bemutatóhely interaktív elemei: 
A kiállítótérben a régmúlt idők használati eszközei, dísztárgyai mellett számos információt 

nyújtó elem kerül beépítésre. A bemutatásra kerülő tárgyakkal úgy találkozik a látogató, mintha ott 
élne egy család, és a kiállítótér ezzel életre is kel. A látogatónak az nyújt igazán élményt, ha 
tapasztalati úton szerezheti meg az ismereteket.  

Az emlékpark részét képező XIX. századi alföldi tanya egy letűnt, lassan feledésbe merülő 
világát tárja a látogatók elé, úgy mintha visszarepítene a múltba, belecsöppenve egy gazdálkodó 
család mindennapjaiba. Az élő múzeum élményszerűen, de valósan közvetíti az egykori tanyai élet 
miliőjét, komplex egységét. 
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BUCIN Mihaela 
Tanszékvezető főiskolai docens 
SZTE Román Nyelv és Irodalom Tanszék (Szeged) 
 

Egy fényképész hagyatéka 
 
A dolgozatom egy székelyföldi származású fényképészről és a munkásságáról szól. Maksay György 
Székelyudvarhelyen született 1864. április 20-án és 16 éves volt, amikor Romániába, a Duna menti 
Galac nevű moldvai kikötő városba költözik, a nagynénijéhez, aki egy francia fotográfushoz ment 
feleségül. A fiatal Maksay György lehetőséget látott e divatos hivatás elsajátításában, és elkezdett 
dolgozni a francia fényképész műtermében. 30 évesen Maksay Foto Glob néven megnyitotta 
vállalkozását a kikötőváros egyik központi részén. A galaciak előszeretettel jártak hozzá, a fura nevű 
és beszédű fotográfus precizitásával meg voltak elégedve. Minden lefotózott, amit fontosnak vélt: 
emberek, épületeket, kulturális és közéleti eseményeket, jelentős politikai-gazdasági pillanatokat. A 
kor szokásának megfelelően képeslapokat is készített. 1900-ban részt vett a párizsi világkiállításon, 
ahol bronzérmet és érdemoklevelet szerzett. A román hadsereg harctéri fényképészeként vett részt 
a második Balkán-háborúban és a román királyi udvar fotográfusa lett. A munkáit sok újságban, 
folyóiratban jelent meg, Romániában, de Budapesten is. A Maksay György fényképei egy kor hű 
tanúi és fontos néprajzi értékkel is bírnak. 
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