
 

 

 

  

2020 

József Attila Múzeum 

6900 Makó, Megyeház utca 4. 

2020.09.23. 

A pásztorkodás néprajzi kutatásának 
lehetőségei a 21. században                 

Program- és rezümékötet 



 

 

 A pásztorkodás néprajzi kutatásának lehetőségei a 21. században                 
Program- és rezümékötet 

 

A pásztorkodás néprajzi kutatásának 
lehetőségei a 21. században 

Tudományos konferencia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makó, 2020  



 

 

 A pásztorkodás néprajzi kutatásának lehetőségei a 21. században                 
Program- és rezümékötet 

 

A pásztorkodás néprajzi kutatásának 
lehetőségei a 21. században 

Tudományos konferencia 

 

József Attila Múzeum 

6900 Makó, Megyeház utca 4. 
 

 

Program- és rezümékötet 
 

Szerkesztette: 

Nagy Gábor 
 

 

 

 

 

 

 

József Attila Múzeum 



 

 

 A pásztorkodás néprajzi kutatásának lehetőségei a 21. században                 
Program- és rezümékötet 

 

Szervezőbizottság: 
Szikszai Zsuzsanna 

Nagy Gábor 

 

 

 

 

A konferencia helyszíne: 

József Attila Múzeum 

6900 Makó, Megyeház utca 4. 

 

Kiadó: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 

Felelős kiadó: Szikszai Zsuzsanna 

 

 

 

A kiadványt és a konferenciát támogatta: 
MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 



 

5 

 

5 
A pásztorkodás néprajzi kutatásának lehetőségei a 21. században 

Tudományos konferencia 
Makó, 2020. szeptember 23. 

 
A pásztorkodás néprajzi kutatásának lehetőségei a 21. században 

Tudományos konferencia 
József Attila Múzeum 

6900 Makó, Megyeház utca 4. 
 
 

 

PROGRAM 

 
Gyülekezés 9 órától a József Attila Múzeumban (6900 Makó, Megyeház utca 4.) 

 

9.00 – 10.00  Regisztráció 

10.00  A megjelenteket köszönti: 

 

Szikszai Zsuzsanna néprajzkutató muzeológus, a József Attila Múzeum igazgatója 

   

 

ELŐADÁSOK 

 
Levezető elnök: Nagy Gábor 

 

10.10 – 10.30   Balogh Gábor  

(Természetvédő gazdálkodó, Tótkomlós) 

   Pénz beszél, (pásztor)kutya ugat – Pásztorok a kapitalizmus korában 

 

10.30 – 10.50  Hoffmann Károly 

          (Természetvédelmi-őrkerület vezető, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) 

   Mit gondol egy természetvédelmi őr a pásztorkodás néprajzi kutatásáról… 

 

10.50 – 11.10   Molnár Zsolt és Sharifian, Abolfazl 

   (Etnoökológusok, Ökológiai Kutatóközpont) 

   A pásztortudás univerzális és egyben egyedi:  

gondolatok a pásztorok hagyományos ökológiai tudása kapcsán 

 

Hozzászólások, kávészünet 
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Levezető elnök: Nagy Gábor 

 

12.00 – 12.20 Nagy Gábor  

 (Néprajzkutató muzeológus, József Attila Múzeum, 

SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola, 

Magyar Művészeti Akadémia) 

   Juhász nemzedékek néprajzi kutatása a Dél-Alföldön és a Délvidéken 

 

12.20 – 12.40 Lajkó Gergely 

   (Etnográfus, gazdálkodó, Néprajzi Múzeum,  

SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola – I. éves doktorandusz) 

Vadpasszázsban két víz között. Az alföldi csikósok lovaskultúrájának 

kutatási lehetőségei 

 

Hozzászólások, ebédszünet 

 

13.00 Ebéd 

14.00-16.00 Kerekasztal-beszélgetés 

Résztvevők:  Balogh Gábor (gazdálkodó, Tótkomlós) 

  Dani János (juhász, Bogárzó) 

  id. Dantesz József, ifj. Dantesz József (juhászok, Hódmezővásárhely) 

  Hoffmann Károly (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) 

  Kis Miklós (juhász, Székkutas) 

  Kovács József és felesége (juhász, Csanádpalota) 

  Lajkó Gergely (Néprajzi Múzeum) 

  Lajkó Levente (juhász, Üllés) 

  Molnár Zsolt (Ökológiai Kutatóközpont) 

  Nagy Gábor (József Attila Múzeum) 

  Német Mihály (juhász, Lapistó) 

  Szikszai István (juhász, Csanádpalota) 

  Szolláth Ferenc (juhász, Hódmezővásárhely) 

  Vámos István (juhász, Tiszaalpár) 
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Balogh Gábor 
(Természetvédő gazdálkodó, Tótkomlós) 

 

Pénz beszél, (pásztor)kutya ugat – Pásztorok a kapitalizmus korában 

 

 

Rövid gondolatébresztő előadás arról, hogy a mai világban miért mállik el egyre 

inkább a pásztorkodás, a hagyományos tudás és mi lehet erre esetleg kiút! Hol van a 

pásztorok felelőssége és hol az őket segíteni szándékozó kutatóké, természetvédőké 

és a társadalomé? Csupa olyan dolog, amiről nem beszélünk, holott nagyon kellene. 
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Hoffmann Károly 

(Természetvédelmi-őrkerület vezető,  
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) 

Mit gondol egy természetvédelmi őr a pásztorkodás néprajzi kutatásáról… 

 

Hoffmann Károly a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre 

vagyok. Őrkerületem a Hortobágy kistáj déli részén Püspökladány és Nádudvar 

települések határában van. Mindennapi munkám során kapcsolatban vagyok 

gazdálkodókkal és pásztorokkal egyaránt. A Hortobágy mint kultúrtáj a világörökség 

része, melynek meghatározó képe, mozgatórugója a legelő haszonállatok és a 

legeltetést végző pásztorok. Azonban már más ez a pásztorvilág, mint régen volt. 

Egyre kevesebb a jószághoz értő, jószágot szerető, legeltetni tudó, jó (ember)pásztor. 

Nem is olyan régen a pásztor egy elismert ember volt a faluközösségben. Becsülték 

és tisztelték, mert a megélhetéshez fontos haszonállatok legeltetését végezték. DE, 

azért még közöttünk van(nak), él, öröklődik ez a tudás. Családban továbbadódik, 

vagy például az 1990-es évek közepéig juhászképzés volt több helyen az országban. 

Meg kell állapítani és ki kell mondani, hogy napjainkban nincs egy egységes a jövő 

pásztorait kinevelő bármilyen keretek között működő nevezzük ,,iskolának”. 

Mondhatni nincs gazdája ennek a szakterületnek. A pásztoroknak nincs képviseletük. 

Az idős pásztorok halálával a tudásuk elmegy az örökkévalóságba. Azért, hogy a még 

élő pásztorok és legeltetést végző emberek tudása nem menjen el az örökkévalóságba 

egy tudástárat kell létrehozni. Ebben a legeltetéshez értő pásztortudomány 

megörökítését kell elvégezni. El kell ismerni a pásztort, vonzóvá kell tenni ezt a 

hivatást, anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt. És, hogy hol van itt jelentősége a 

néprajzi kutatásnak? A tudás megörökítésében, mely az első alappillére annak, hogy 

a jövő pásztorait kineveljük. 
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Lajkó Gergely 

(Etnográfus, gazdálkodó, Néprajzi Múzeum, 
SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola – I. éves doktorandusz) 
Vadpasszázsban két víz között. Az alföldi csikósok lovaskultúrájának 

kutatási lehetőségei 

 

Előadásomban a magyarországi lovaskultúra népi specialistáival, a csikósokkal 

foglalkozom. Bár a magyar néprajz tudományos korpuszát jelentős mértékben 

gazdagítják az olyan agráretnográfiai és társadalomnéprajzi megközelítésű kutatások, 

amelyek igen nagymennyiségű forrásanyagot tártak fel egy-egy korszak és tájegység 

lótartásáról, ezek jórészt tenyésztéstörténetre és a paraszti gazdaságok lóval 

kapcsolatos tárgyi világára fókuszáltak. A tárgyhasználat, illetve az ember és az állat 

közötti kontaktus elemzése gyakran elmaradt ezekben a munkákban.  

A lovaskultúrával kapcsolatos publikációk az utóbbi évtizedekben főleg a 

történeti érdeklődésű agrár- és sporttudományok, illetve a hadtörténet felől érkeztek. 

Ezekben azonban főleg az elit társadalom lóval való kapcsolata került vizsgálat alá. 

A lovaskultúra története alatt egyrészt a katonai, állattenyésztési és egészségügyi 

intézményrendszerek modernizálódását, másrészt pedig a „kulturált és helyes 

lovaglás” megszületésének és a „kiváló lovas egyéniségek (főlovászmesterek, 

katonatisztek, élsportolók)” történetét értik. 

A kulturált lovaglás azonban feltételez egy „kulturálatlan” lóhasználatot is, 

amire példát a sporttudományos narratíván kívül a 19. századi forrásokban találunk 

a népi gyakorlatokra vonatkoztatva. A „kulturált lovaskultúra” értelmezések szerint 

az analfabéta csikósok vagy fuvaros parasztok nem tartoznak, esetleg „nem olyan 

mértékben” tartoznak a magyar lovaskultúrához.  
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Egy ilyen esetben a kutató szerepe, hogy a lovas társadalomban és a 

tudományágak közötti narratívákban előforduló félreértésekre, aránytalanságokra 

felhívja a figyelmet, a vizsgált jelenségeknek pedig értelmezési keretet adjon. A 19-

20. századi csikósok és huszártisztek közötti konfliktusok (betörés vagy belovaglás) 

elemzése nemcsak a „lovas nemzeti mítosz” iránt érdeklődő közösségek, hanem a 

szaktudományok számára is tartalmazhat izgalmas néprajzi, mentalitástörténeti 

adatokat. 

 

 

 

Philipp Rugendas (1666-1742): Kuruc lovas 

Benyovszki István (1898-1969): Csikósbojtár az 1700-as évek végén.  
(Györffy István Szilajpásztorok című könyvének illusztrációja.) 
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Johan Prestel-Alexander Clarot: Az első pesti lófuttatás - részlet (1827) 

 

 

 
Ló kifogása a ménesből. Bugac, 1923. (Néprajzi Múzeum Fotótára) 
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Molnár Zsolt és Sharifian, Abolfazl 
(Etnoökológusok, Ökológiai Kutatóközpont) 
A pásztortudás univerzális és egyben egyedi: 

gondolatok a pásztorok hagyományos ökológiai tudása kapcsán 

 

A világ több száz millió pásztora tud hasonló dolgokat, mint a magyar pásztorok. A 

pásztortudás azért is univerzális, mert a fő jószágfajoknak (szarvasmarha, juh, ló, 

sertés, kecske, teve, jak, bivaly) hasonlóak a biológiai igényeik, bárhol is éljenek a 

Földön. A másik oldalról nézve minden pásztor külön személyiség, külön 

élettörténet, ezért az ún. hagyományos ökológiai tudásuk is egyedi. E kettősség azért 

is izgalmas, mert egy ökológus is hasonló kettősségben él: az ökológiai 

törvényszerűségek univerzálisak, miközben minden egyes legelőnek más a 

fajkészlete, más a története, és ezért másképp védhetőek meg természeti értékei is. 

 

 

Tóth Gyula szoboszlai juhász (Molnár Ábel felvétele) 
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Nagy Gábor 
(József Attila Múzeum, Makó 

SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola 

Magyar Művészeti Akadémia) 
 

Juhász nemzedékek néprajzi kutatása a Dél-Alföldön és a Délvidéken 

 

Zenészként és kutatóként is kiemelten érdekel a pásztorkultúra, a pásztorzene és a 

pásztorviselet. Előadásomban a doktori kutatásom és a Magyar Művészeti Akadémia 

ösztöndíjasaként folytatott néprajzi és népművészeti vizsgálatom eddigi 

eredményeiről számolok be. 

A pásztorzenének egy speciális területét, a különböző hangkeltő eszközök, így 

a csengők és a kolompok hangolását, válogatását és használatát is kutatom a Dél-

Alföld területén mai napig nagy számmal fellelhető pásztor nemzedékek képviselői 

között. A Dél-Alföld és a Délvidék pásztorcsaládjai, kiemelten a juhászcsaládok és az 

általuk megőrzött, formált és alakított viseleti és tárgyi kultúra kutatása fehér folt a 

népművészetet kutatók körében. Arra vállalkozok, hogy a dél-alföldi juhászok 

gazdálkodási és szellemi kultúrájával kapcsolatos újszerű és releváns, tudományos és 

művészeti adatokkal és eredményekkel gazdagítsam kultúránk kutatásának néprajzi, 

népművészeti részét. Módszertanilag a vizuális antropológia módszereit, a 

Kunkovács László által képviselt és megformált néprajzi fényképezés módszerét, és 

a társadalomtudományok kutatási módszereit használom, így a terepmunkán a 

résztvevő megfigyelést, interjúkészítést, kapcsolatháló elemzést, a levéltári források 

és a nyomtatott sajtó feldolgozása mellett a néprajzi és népművészeti szakirodalmat. 
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Szikszai István és fia, Szikszai Balázs (Csanádpalota, 2015. Fotó: Nagy Gábor) 

 

Id. Dantesz József és ifj. Dantesz József (Hódmezővásárhely, 2020. Fotó: Nagy Gábor) 
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Német Mihály (Lapistó, 2017. Fotó: Nagy Gábor) 
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Kulman János (Csongrád-Bokros, 2020. Fotó: Nagy Gábor) 
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Dani János (Bogárzó, 2020. Fotó: Nagy Gábor) 
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Fegyver Tibor gulyás (Makó, 2020. Fotó: Nagy Gábor) 

 

Fegyver Tibor munka közben (Csikóspuszta, 2020. Fotó: Nagy Gábor) 
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