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Néprajzkutatók VI. Makói Találkozója 
József Attila Múzeum 

 
 
 

 

PROGRAM 

 
Gyülekezés 8 órától a József Attila Városi Könyvtárban (6900 Makó, Deák Ferenc utca 2.) 

 

8.00 – 9.00  Regisztráció 

09.00  A megjelenteket köszönti: Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató 

   

ELŐADÁSOK 

 
Levezető elnök: Nagy Gábor 

 

09.15 – 09.30   Bogoly József Ágoston  

(irodalomtörténész, kultúrakutató, Szeged) 

Néprajz, történelem, ökomuzealitás 

 

09.30 – 09.45  Vincze Klára  

(néprajzkutató-muzeológus, Tari László Múzeum, Csongrád) 

Katona Imre élete és munkássága 

 

09.45 – 10.00  Gyöngyössy Orsolya  

(néprajzkutató-muzeológus, igazgatóhelyettes, 

Tari László Múzeum, Csongrád) 

 Varga Mihály – egy kiemelkedő papi életút a 19-20. század fordulójáról 

 

10.00 – 10.15  Gál László 

(etnográfus, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Ópusztaszer) 

Fejezetek a Pallavicini uradalom gazdaságtörténetéből 
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10.15 – 10.30 Gyanó Szilvia 

 (néprajzkutató-muzeológus, Thúry György Múzeum, Nagykanizsa) 

 Buzogány – alföldi vagy dunántúli pásztoreszköz? 

 

10.30 – 10.45  Dr. Szőllősy Gábor 

(nyugdíjas agrármérnök, muzeológus, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 

Budapest) 

A vas juhászkampók főbb formai csoportjai (előzetes jelentés) 

 

Hozzászólások, kávészünet 

 

Levezető elnök: Forgó Géza 

 

11.15 – 11.30 Bezsenyi Ádám 

(segédmuzeológus, Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét) 

Szélmalmok Kiskunfélegyházán – egy sajátos szélmalomtípus megjelenése 

 

11.30 – 11.45  Koncsek József 

(Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa, Kecskemét,  

PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék /MA/ néprajz szakos 

hallgató) 

A bácskai Kígyós-ér mellékének néprajza (Társadalom, Vallás, Gazdálkodás) 

 

12.00 – 12.15  Mészáros Márta 

(néprajzkutató-muzeológus, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum, 

Kiskunfélegyháza) 

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Emlékház –  

egy népi műemlék felújítása és a néprajzi tárlat újragondolása 

 

12.15 – 12.30  Harangozó Imre 

(néprajzkutató, Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós) 

Gyógyszeres tégely és világkép 
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12.30 – 12.45  Varga Anna 

(tudományos munkatárs, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 

Kar, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Humán 

Környezettudományi Kutatócsoport, Pécs) 

Gyermekek a fáslegelőkön: játék, legeltetés és környezeti nevelés 

12.45 – 13.00  Nagy Gábor 

  (néprajzkutató muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 

  A József Attila Múzeum pásztorgyűjteményének gyarapodásáról 

Hozzászólások és ebédszünet 

 

Levezető elnök: Nagy Gábor 

 

14.30 – 14.45  Csengeriné Szabó Éva 

   (régész, múzeumpedagógus, József Attila Múzeum, Makó) 

Tapintható tárgymásolatok – 3D nyomtatás alkalmazása 

múzeumpedagógiai célokra  

 

14.45 – 15.00 Forgó Géza  

(történész muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 

Hidasi József az Amazonas őserdejének makói származású kutatója 

 

15.00 – 15.15  Szikszai Zsuzsanna  

(néprajzkutató-muzeológus, múzeumigazgató, József Attila Múzeum, 

Makó) 

Adalékok Makó város teherhordó eszközeinek változásához a 20. század 

végén 

 

15.15 – 15.30  Terendi Viktória 

   (néprajzkutató muzeológus, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely) 

Századfordulós trendek –  

szemelvények a hódmezővásárhelyi nők öltözködéskultúrájának  

1890-1910 közötti sajátosságaiból 

 

A konferencia zárása 
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REZÜMÉK 
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 Dr. Bogoly József Ágoston 

(az irodalomtudomány kandidátusa,  

irodalomtörténész és kultúrakutató, ny. egyetemi docens (ELTE), Szeged) 

Néprajz, történelem, ökomuzealitás 

                                

A múzeum a kultúrateremtésben résztvevő információs hely. A múzeumban, a gyűjteményi 

forrásértékekre kultúrakutatási bázisok alakulnak. A közművelődést szolgáló múzeumpedagógia 

látógatóbarát nevelési eszközrendszere, a társadalom számára felhasználhatóvá teszi, kulturálisan 

közvetíti a múzeumi tudástár tárgyi-szellemi kincseit.  

     A mediatizált világban a muzeológia változáson ment keresztül, növekedett az audiovizuális 

információ szerepe, a virtualitást és az interaktivitást biztosító digitális eszközök használata. A 

kultúrtájba ágyazott, emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemekhez tartozó és a 

természethez közvetlenül kapcsolódó helyszíneknek, a városi vagy rurális környezetben lévő 

szabadtéri épített emlékeknek, a régészeti-muzeális örökségnek és ökológiai emléknyomoknak 

fontossága van az ember életében. Ezek a kulturális örökség részeiként gondoskodást kapnak. 

Jelenlétük, restaurálásuk, fenntartásuk növeli a környezetükben élők életminőségét.     

     A történeti-ökokritika szemléletvilágában a városok környezetében és a rurális jellegű települési 

zónákban a muzealitást hordozó mikrovilágokat, termeléstörténeti, régészeti-történeti, néprajzi, 

művészettörténeti, irodalmi emlékhelyeket szűkebb környezetükkel együtt a kultúra indikátoraiként 

értelmezzük. Az új muzeológia és az ökológiai kultúratudomány kutatója egy megváltozott 

környezetben természetszemléleti tapasztalatot gyűjt.  Ökomuzealitás és új történeti térszemlélet? 

Igen, az ilyen és más, de szemléletileg ehhez hasonló, a muzealitás fogalmát megújítva vizsgáló 

kultúrakutatási tematikák időszerűek. Az utóbbi háromszáz év magyar társadalmának városi és 

vidéki településviszonyai, épületei, gazdálkodása, táplálkozása, biológiai kultúrája és természethez 

való viszonya közötti kapcsolatrendszer a tájtörténeti-ökológia szempontjából is értelmezhető.      

     Az ökokritikai gondolkodásmód szellemtudományi és természettudományi értelemben fontos 

kompetenciákat fejleszt. A kulturális műtárgyakkal, a természetben, a tájban sorsukra hagyott 

emlékekkel, romokkal, a történelmi idő mélyén tehetetlenül hányódó entitásokkal hogyan tudunk 

értelmező kapcsolatba lépni?  

     A hely (place), az örökség (heritage), a közösség (community) hármas egységében, a kulturális 

emlékezet jegyében születik meg a muzealitás utáni vágyakozás. A jelenkornak alapvető igénye van 

a kulturális örökség megismerésére, élményszintű befogadására, gazdaságilag működőképes 

bemutatására. Mire képes a múlt képmását bemutató látogatóbarát muzeológia, az ökológiai, 

kulturális antropológiai irányultságú történelemértés, a tájkarakter adottságaiból kiinduló, azt 
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felismerő környezeti nevelés és kulturális gazdaság? Az új muzeológia a jelenhez ad vonatkoztatási 

pontokat, interaktivitásra, intenzív élménymegújításra törekszik. A kulturális tájtervezés és a 

kulturális településfejlesztés számára fordulópontokban bővelkedő új kiindulásokat nyújt.   

     A muzeológia és az ökokritikai kultúrakutatás területén az ökomuzealitás megújított fogalmának 

bevezetését javaslom. Mi az ökömuzealitás? Az ökomuzealitás az emberek környezethez való 

viszonyában élő, történetiséget hordozó értékelő, megismerő sajátossággal rendelkező, helyhez, 

kulturális örökséghez, közösséghez, azaz társadalomhoz kötődő kapcsolat, amely az ökomuzeálissá 

váló táj vagy tárgy és szemlélője, értékelője-kutatója, megőrzője, bemutatója, közvetítője és 

befogadója között jön létre, majd változások közepette állandósuló jelleget ölt. 

     A múzeumok, emlékhelyek, közgyűjtemények nyitottak a táj és történelem látogatócentrikus 

kommunikációjára, az új szempontokat alkalmazó intermediális értelmezésre, a hatékony működést 

elősegítő kultúragazdasági szemléletre.                                            
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Bezsenyi Ádám 

(segédmuzeológus, Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét) 

Szélmalmok Kiskunfélegyházán – egy sajátos szélmalomtípus megjelenése 

 

Magyarországon valószínűleg a középkortól ismert volt a szélmalom, a korai szélmalmok bakos 

típusúak voltak, ezt képi ábrázolások bizonyítják. A máig fennmaradt szélmalmok tornyos típusúak, 

alulhajtós vagy felülhajtós elrendezésűek, valószínűleg az alulhajtós megoldás a korábbi. Egyetlen 

ilyen szélmalom maradt fenn Kiskunfélegyházán, ahol a XIX. században elterjedtnek számított. A 

Kiskunság csak a XVIII. században települt újra a török uralom után, első szélmalmai bakos 

szélmalmok lehettek. Kiskunhalas városa 1800-ban szélmalmot építtetett, az építkezés 

dokumentumaiból valószínűsíthető, hogy eredetileg bakos szélmalmom épült volna, de végül az 

újabb tornyos szélmalomtípust építtették meg kiskunfélegyházi faragómolnárokkal. 

Kiskunfélegyházán 1798-ban építették az első, valószínűleg bakos szélmalmot, de 1800-ból van 

adatunk egy új szélmalomfajtára, aminek a tornyos típusnak kellett lenni. Ezek a korai tornyos 

szélmalmok egy kőjáratos kétszintes épületek lehettek, hiteles forrásból nem ismert a szerkezet 

elrendezése. Eredetét tekintve két lehetőség feltételezhető; vagy helyben alkották meg a bakos 

szélmalmok mintájára vagy a Habsburg Birodalom más területén megismert szerkezetek alapján 

alkották meg ezeket. Kiskunfélegyházán innentől kezdve egyre több szélmalom épült, 

köszönhetően az új találmány sikerének és a város sajátos földrajzi helyzetének, amely a nagy 

folyóktól távolabb esett, így a szárazmalmokon kívül csak szélmalmok épülhettek. Az új malomfajta 

meghonosodását nagyban segítette a városi tanács technikai innovációkat segítő hozzáállása, így 

sajátos szélmalomtípus alakulhatott ki Kiskunfélegyházán. A források alapján 1825-ben épültek 

meg az első több kőjáratos alulhajtós szélmalmok Illés István malomfaragó és Kesik András molnár 

koprodukciójában. Az új szerkezet vagy teljesen saját fejlesztés vagy eddig ismeretlen közép-

európai minta alapján készült, de megemlítendő, hogy a kontinensen ritka az ilyen áttétellel épült 

szélmalom. Az viszont megállapítható, hogy az Alföldön ez a szélmalmok nagyobb arányú 

elterjedésének kezdőpontja és a sajátos alulhajtós szerkezet honi megjelenése egyértelműen 

Kiskunfélegyházához köthető. 
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Csengeriné Szabó Éva 

(régész, múzeumpedagógus, József Attila Múzeum, Makó) 

Tapintható tárgymásolatok – 3D nyomtatás alkalmazása múzeumpedagógiai célokra 

 

Az előadás során szó esik a háromdimenziós nyomtatás alkalmával létrehozott tárgyak, eszközök 

gyakorlati felhasználási lehetőségeiről a múzeumokban, múzeumpedagógiában. Bemutatásra kerül 

a megalkotott modell útja a tervezéstől a kivitelezésen át egészen a hasznosulásig. Mindamellett 

említésre kerülnek a felhasznált számítógépes programok, a különböző alapanyagok és a nyomtatás 

során felmerülő gyakorlati problémák lehetséges megoldásai. Végezetül néhány konkrét múzeumi 

megoldás is szemléltetésre kerül. 
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Forgó Géza 

(történész-muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 

Hidasi József az Amazonas őserdejének makói származású kutatója 

 

Hidasi József  az Amazonas őserdejének makói származású kutatója 1926. május 9-én született. 

José Hidasi néven vált világhírű ornitológussá. Édesapja Hidasi József  fűszer és fakereskedő volt, 

édesanyja Király Piroska Julianna háztartásbeli, aki varrással egészítette ki a család jövedelmét. Az 

elemi iskolát és a gimnáziumot helyben végezte. Édesapja sokat mesélt neki az Amazonas gazdag 

élővilágáról, ezért már gyermekkorában foglalkoztatta Brazília őserdeje. Tanulmányait Szegeden a 

tanítóképzőben folytatta, majd kiskunfélegyházán folytatta. 1946-ban elhagyta Magyarországot és 

Németországba utazott, ahol szintén folytatott tanulmányokat. Hamarosan Franciaországba került. 

Beiratkozott a lillei egyetem természettudományi karára. 1950 novemberében utazott Brazíliába. A 

dél-amerikai országban a madárfaunát kutatta, sőt megbízták annak meghatározásával, és 

meghívták a Brazíliai Tudományos Kutató Intézetbe dolgozni. Hidasi József  1955-ben Goiániába 

települt és házában hamarosan nagyobb gyűjteményt alakított ki, amelynek az anyagát a Goiás 

Szövetségi Államnak adományozta egy ornitológiai múzeum létesítéséhez. A múzeum 1968-ban 

nyílt meg. A későbbiekben tevékeny szerepet vállalt több múzeum tervezésében és alapításában. 

Közöttük az egyik legjelentősebb a nevét is viseli Tocantis állam fővárosában. A Museo de Zoologia 

José Hidasi. A kutatás és a tudományos munka mellett tanított, és professzora volt az Universidade 

Católica de Goiás egyetemnek, ahol 2004 októberében átvehette dísztoktori oklevelét is. Hidasi 

József  folyamatosan képezte magát. Az Egyesület Államokban például speciális ornitológiai 

tanulmányokat folytatott a Los Angeles-i, az oklahomai és a Harvard Egyetemen, de hallgatott 

kurzusokat Ottawában is. Kutatásairól könyveket írt és tanulmányokat publikált. Rendszeresen 

foglalkozott természetvédelmi kérdésekkel, és több alkalommal emelte fel szavát az őserdők 

védelmében. A környezetvédelem érdekében végzett munkája és nemzetközileg elismert 

tudományos munkásságáért rangos kitüntetéseket kapott szerte a világon. Hidasi József  különösen 

büszke volt a Göncz Árpád átnyújtotta kitüntetésre, hiszen a szülőföld elismerését jelentette. 1969-

ben a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak küldött dél-amerikai madarakat, majd az 1980-as évek 

elején preparátumokat ajándékozott a szülővárosának, amelyet a szegedi múzeum őriz. Hidasi 

József  – egy nyilatkozata szerint – szívében mindig makóinak érezte magát. Szülővárosában 1986 

júniusában rendeztek kiállítást Dél-amerikai madárgyűjteményünk legszebb darabjai címmel, amelyen 

Hidasi József  tartott tárlatvezetést. Brazíliában alapított családot. Felesége Mária Sobrera 

Maranhaoval, aki öt fiúgyermekkel ajándékozta meg. Makó világhírű szülötte 2021. július 19-én 

hunyt el. 
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Hidasi József  a József  Attila Múzeumban 
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Gál László 

(etnográfus, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Ópusztaszer) 

Fejezetek a Pallavicini uradalom gazdaságtörténetéből 

 

A Pallavicini uradalom az egész Dél-Alföld egyik legnagyobb és legfontosabb uradalma volt a XIX. 

századtól az 1945-ös földosztásig. Az előadásban kísérletet teszek az uradalom gazdálkodásának 

néhány jellemző vonását feltárni. A dohány, cukorrépa, gabona termesztése, a jószágtartás de 

néhány gondolat erejéig a Gyevi fok halászata is említésre kerül az előadásban. Mekkora volt a 

gépesítés mértéke, milyen gépeket használtak a XX. században ebben az uradolamban? Milyen 

mezőgazdasági fejlesztéseket hajtottak végre? Milyen volt a majorokban élő cselédség élete egy ilyen 

nagybirtokon? Ezekre a kérdésekre keresem a választ az előadásomban. 

 

 

Pallavicini uradalom (Forrás: Fortepan) 
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Gyanó Szilvia 

(néprajzos-muzeológus, Thúry György Múzeum, Nagykanizsa) 

Buzogány – alföldi vagy dunántúli pásztoreszköz? 

 

A néprajzi párhuzamokat is említő buzogányokat tárgyaló tanulmányokban többnyire alföldi 

tárgyakkal találkozunk. Egy kicsit úgy tűnik, mintha csak az alföldi pásztornép eszköztárához 

tartozna a buzogány vagy a buzogányos bot, és mint keleti (sztyeppei) eredetű sújtófegyver, nem 

illett volna a dunántúli pásztoremberek kezébe. Ehhez képest a zalai múzeumok gyűjteményeiben 

is szerepelnek buzogányok vagy buzogányos botok, melyek arra utalnak, hogy a 18-19. századi 

Dunántúlon is a pásztornép mindennapi tárgyai közé tartoztak. A 20. században már egyre 

kevesebb nyomuk van, nem történik meg az a Nagykunságra jellemző funkcióváltás, mely során a 

férfiviselet részévé („hivalkodó legényjelképpé”) válnának a buzogányos botok. A zalai 

gyűjtemények pásztorművészeti tárgyai azonban továbbra is emlékeztetnek azokra az időre, amikor 

„kisfejsze, fokos és buzogány beszélgetett” a dunántúli berkekben. 

 

 

 

Buzogány faragott nyéllel, Thúry György Múzeum (Fotó: Hohl Zoltán) 
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Dr. Gyöngyössy Orsolya 

(néprajzkutató-muzeológus, igazgatóhelyettes, Tari László Múzeum, Csongrád) 

Varga Mihály – egy kiemelkedő papi életút a 19-20. század fordulójáról 

 

Az előadás Varga Mihály egykori csongrádi káplán, majd csanyteleki és kiskunmajsai plébános 

sokszínű papi tevékenységének állít emléket. Példáján keresztül többek között feltárulnak a 19-20. 

század fordulóján élt vidéki plébánosok közösségszervező és kultuszterjesztő tevékenységének 

lehetőségei és korlátai. A szekularizálódó magyar társadalom „visszahódítására” tett kísérlet 

legfontosabb eszköze az oltáriszentség kultuszának népszerűsítése mutatkozott. 

Varga Mihály 1861-ben született a Nógrád megyei Pencen. Az elemi iskolát, a gimnáziumot 

majd a papi szemináriumot Vácott végezte, ahol 1885-ben szentelték fel hivatására. Rövid sződi, 

úri és kiskunfélegyházi káplánkodás után 1890-ben tábori lelkész és székesegyházi karkáplán lett.  

Közel egy évtizednyi kápláni működés után, 1899-től Csongrád-csányi (Csanytelek) plébános és 

latin-hittan tanár lett.   

A fiatal pap lendületesen vette kézbe a település egyházi életének irányítását, és lankadatlan 

lelkesedéssel dolgozott az Oltáriszentség-imádás ügyének előmozdításán. Minden alkalmat 

megragadott arra, hogy eszméit a nagyközönséggel is megismertesse: 1899 pünkösdjén például 

Máriaradnán tartott beszédet az összegyűlt zarándokok előtt a helyi Oltáregyletek alapításának 

mikénjéről, a szentségimádás helyes módjáról.  Az 1899-es Loretto-lourdes-i zarándokút is ennek 

az eszmének szentelődött. 

Varga Mihály mindezek mellett újjáépíttette az összeomlás szélén álló csanyteleki 

templomot, Oltáriszentség-társulatot alapított, könyveket fordított, folyóiratot szerkesztett. 

Számos új, a helyi gazdálkodást, zöldség- és gyümölcstermesztést fellendítő intézkedést is 

szorgalmazott. Dolgozott a temetkezési egylettel egybekapcsolt munkáspénztár létrehozásán, 

valamint a tejszövetkezet és a községi tűzbiztosítás ügyéért.  1906-tól haláláig Kiskunmajsán 

munkálkodott. Utolsó működési helyén esperes, kanonok, a pápa tiszteletbeli titkos tanácsosa lett. 

1935-ben bekövetkezett halálhírét hívei mély megrendüléssel fogadták.  
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Harangozó Imre 

(néprajzkutató, Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós) 

Gyógyszeres tégely és világkép 

 

 

A Kis-Sárrét pásztorainak jellegzetes tárgya volt a rühzsírtartó, ez a laposított, formázott szaruból 

készült, mindkét végén lezárt, nyitható fedelű kis alkalmatosság, melyet használója a bicskatok, 

tűzacél taplós erszény társaságában szíjjal csatolt az övéhez. Világkép rendező jeleinek technikája 

leginkább a karcolás. Régi pásztoraink nem csupán csak őrizték, de gyógyították is a jószágot. 

Kupáink tartalma legtöbbször titkos és titkolt összetételű, saját készítésű gyógyír volt. 

Előadásomban néhány saját gyűjtésből való tárgy, valamint a hozzájuk kapcsolódó analógiák 

sorának felvonultatásával próbálok képet alkotni régi pásztoraink életéről, gondolkodásáról, 

világképéről és hitvilágáról. 

 

 

 

 

 

Okányi rühzsírtartó (1894) (Fotó: Harangozó Imre) 
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Koncsek József 

(Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa, Kecskemét,  

PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék /MA/ néprajz szakos hallgató) 

A bácskai Kígyós-ér mellékének néprajza 

(Társadalom, Vallás, Gazdálkodás) 

 

2021. július elsején szereztem diplomát, Pécset néprajz alap szakon.  Előadásomban szeretném 

bemutatni a szakdolgozatomban felvetett kérdéseket és a hozzá kapcsolódó kutatásomat, annak 

eredményeit. A témám a „bácskai Kígyós-ér mellékének néprajza” volt. Az elkészült dolgozat 

további kutatásokra inspirál, ezért azokat kívánom a jövőben folytatni és a szeptemberben 

megkezdődő mesterképzésemet arra építeni. 

A térség egyik települése Bácsbokod a szülőfalum és hogy a falum és vidékének kutatásába 

kezdtem, arra Andrásfalvy Bertalan szavai inspiráltak, miszerint a „belátható világom” megismerésén 

kell kezdeni. „Nekem a körülöttem lévő emberekről, falumról, városom határairól, szülőföldemről kell tudni 

annyit, hogy azt ésszel és szívvel megérthessem és megszerethessem, hogy én itthon támaszt, segítséget és menedéket 

kaphassak.” 

Prezentációm a „Bácskának” nevezett terület azon részének bemutatására szorítkozik, 

melyet anno Bodrog vármegyének hívtak és ahol a bácskai Kígyós-ér folydogál. A Kígyós-ér völgye 

a Telecskai-dombság észak-keleti nyúlványának homokkúpokkal tűzdelt lankái között húzódik 

meg. A vízfolyás több ágból álló természetes vízrendszer. A későbbiekben építettek egy plusz 

csatornát, amely Jankovácztól (Jánoshalma) indul és Mélykúton keresztül folyva egyesül a többi 

ággal. A „vidéken” több nemzetiség él együtt, szeretnék rávilágítani az itt élő népek együttélésére, 

a közös sorsukra, bepillantva a történelmi múltba és felvillantva a recens kutatásaim tapasztalatait 

is. 
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1. kép: Kígyós-ér melléke (Bács vármegye [TMOL XV 3 T. 6] (saját szerkesztés 2021.) 

 

2. kép: Bácsbokod és Mátételke határa 
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3. kép: Bunyevác házaspár Bácsbokodon (Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület gyűjtése) 
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4. kép: Sváb család (Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület gyűjtése) 

 

5. kép: Bácsbokodi Kígyós-ér (Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit) 
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Mészáros Márta 

(néprajzkutató-muzeológus, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza) 

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Emlékház –  

egy népi műemlék felújítása és a néprajzi tárlat újragondolása 

 

Kiskunfélegyházán Móra Ferenc szülőháza 1972 óta népi műemlék. A fellelt épület teljes felújítása, 

lakóházzá való visszaállítása tette lehetővé akkor, hogy rekonstruálni lehessen a neves szülött 

egykori családi otthonát. Az eltelt majd ötven esztendő alatt több állagmegóváson és kiállítás-

bővítésen túl, újra szükségessé vált a népi műemlék és tárlatának megújítása. A Népi Építészeti 

Program keretében megvalósult felújítási munkák néprajzos szemmel, sok tanulsággal jártak. 

Építészeti és műemlékvédelmi szakértőkkel való együttgondolkodás egy népi műemlék megóvása, 

hosszú távú fenntartása, hasznosítása, mindez a múlt emlékeinek és értékeinek megőrzése, sok 

esetben rekonstruálása mellett nagyon érdekes feladat volt. A program keretében a nádtető, a falazat 

és a villamos-hálózat újult meg. A háromosztatú parasztház belső tereiben a kiállítás megújítása, 

műtárgyakkal való bővítése került előtérbe. A tisztaszoba Móra Ferenc életútját, szülővárosához 

való kötődését mutatja be, a szabadkéményes konyha a kenyérsütő édesanyának, a szűcsműhelynek 

berendezett kisebb szoba az édesapának állít emléket. A Kiskun Múzeum sajnos kevés tárgyi 

emléket őriz a Móra-családtól, így az emlékház berendezése jelzésértékkel bíró korabeli használati 

tárgyakkal valósul meg. Írásaiban megörökítette a látott és megélt félegyházi szokásokat, életmódot, 

melyet igyekszünk visszaadni, megjeleníteni. 

 

 



 

25 
 

25 Néprajzkutatók VI. Makói Találkozója (2021. szeptember 9.) 

Nagy Gábor 

(néprajzkutató-muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 

A József Attila Múzeum pásztorgyűjteményének gyarapodásáról 

 

A József Attila Múzeum néprajzi gyűjteményében és a Börcsök Attila Néprajzi 

Különgyűjteményben találhatóak pásztorokhoz köthető műtárgyak, így viseleti darabok és 

használati tárgyak. 2021-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával bővítettük a 

pásztorgyűjtemény tárgyait a bogárzói Dani juhászcsaládtól vásárolt darabokkal. A múzeumi 

gyűjteménybe került tárgyaknál fontos, hogy minél több ismerettel rendelkezzünk velük 

kapcsolatban, így a most vásárolt tárgyegyüttesnél a család által elmondottak nagyban bővítik 

tudásunkat a tárgyak keletkezésével és használatával kapcsolatban. 

Célkitűzésünk volt, hogy egy Jordán Zsigmond szentesi szabómester által készített „szentesi 

juhászöltönyt” is a gyűjteményben helyezzünk, ami a pályázat segítségével sikerült is. Ilyen 

viseletegyüttes a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a csongrádi Tari László Múzeum 

gyűjteményében látható. Előadásomban a megvásárolt tárgyakat mutatom be és a hozzájuk tartozó 

tudástartalmakat osztom meg. 

 

 

1. kép: Jordán Zsigmond szentesi szabómester által készített „juhászöltöny” 
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2. kép: Péntek János kiskőrösi kovács-féle juhászgamó 
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3. kép: Kutyapergő díszes, pitykés szíjjal 
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4. kép: Csengők párban 

 

5. kép: Kolompok párban 
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Szikszai Zsuzsanna 

(néprajzkutató-muzeológus, múzeumigazgató, József  Attila Múzeum, Makó) 

Adalékok Makó város teherhordó eszközeinek változásához a 20. század végén 

 

Makón emlékezet óta kocsikészítők, bognárok, kerékgyártók készítettek kocsikat a gazdáknak és a 

hagymakertészeknek is. Az 1960-as évektől a mesterség helyzete jelentősen megváltozott, hiszen 

az intenzív gépesítéssel megszűnt az igény a szekerekre és a kocsikra. A társadalmi és gazdasági 

átalakulások viszonylag gyorsan zajlottak le, ám a néprajz kevésbé kutatta ezeknek a magánkisiparra 

gyakorolt hatását. A kerékgyártóknak, bognároknak, kovácsoknak a megváltozott igényekhez és 

lehetőségekhez alkalmazkodó életútja ezen változásokat illusztrálja. Az elmúlt időszakban 

múzeumunk gyűjteménye több teher és személyszállító eszközzel gyarapodott, melyekből egy új 

állandó kiállítási anyag is elkészült. Ez a tény késztetett arra, hogy  a  fenti iparosok által előállított 

termékek  funkció váltásán keresztül bemutassam a 20. század végi  helyi kisipar állapotát. Ebben 

a helyet kapnak az egykori mesterek életútjai, visszaemlékezések, és a termékeik, s azok használata. 

 

 

 

Szekér szállítása Tuska Pál adományozótól 
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Dr. Szőllősy Gábor 

(nyugdíjas agrármérnök, muzeológus, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest) 

A vas juhászkampók főbb formai csoportjai (előzetes jelentés) 

 

A vas juhászkampók főbb formai csoportjai (előzetes jelentés) 

 

Egy szerény külsejű kígyófejes vas juhászkampó tisztítása közben fedeztem fel, hogy a kampó 

horgának oldalán van egy másik kígyófej is, aminek a tisztítás előtt csak a réz szegeccsel jelzett 

szeme volt látható.  

 

 

 

Hortobágy környéki típus 

 

Ezen elindulva kezdtem kutatni a vas juhászkampókon ezt a bizonyos második kígyófejet. A munka 

során kirajzolódott három formai típuscsoport, amelyek széles körű elterjedésük ellenére is 

bizonyos tájegységekhez kötődnek. Ezért nevezem őket kiskunsági-, békési- és Hortobágy-

környéki csoportnak.  
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Előadásomban ezeknek a formai csoportoknak a típusjegyeit mutatom be, megemlítve 

legismertebb készítőiket is. A jövőben a kutatás folytatásának iránya az lenne, hogy ezeknek a 

kiforrott típusoknak milyen kampók lehettek az előzményei, azokat kik és hol készítették. 

 

Békési típus 
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Kiskunsági típus 
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Terendi Viktória 

(néprajzkutató-muzeológus, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely) 

Századfordulós trendek –  

szemelvények a hódmezővásárhelyi nők öltözködéskultúrájának  

1890-1910 közötti sajátosságaiból 

 

A századfordulót megelőző és követő évtizedben az egykori mezővárosokban – s így az előadás 

terepeként megjelölt Hódmezővásárhelyen is – a polgárosodás folyamata társadalmi és kulturális 

szempontból is az egyik legmeghatározóbb jelenség volt, amely az életmód minden területére 

hatott, így befolyásolta az öltözködési szokásokat is. Ennek legszembetűnőbb eredményei a női 

ruházat jellemzőin, s azok változásain keresztül követhetők nyomon. A különböző társadalmi 

rétegek közti különbségek a korszakban bizonyos szempontból élesen fennmaradtak, ugyanakkor 

egyre több átmenet, hasonulás figyelhető meg a női ruhák anyagában és fazonjában, valamint 

viselési módjukban és a használt kiegészítők körében egyaránt. Az előadás elsődleges célja tehát, 

hogy archív felvételeken keresztül bemutassa a vásárhelyi női ruházat átformálódásának 

leghangsúlyosabb állomásait, kitérve a közelebbi és távolabbi párhuzamokra, illetve a háttérben 

ható társadalmi és kulturális folyamatokra. Emellett rávilágít a téma muzeológiai feldolgozása során 

felmerülő kutatásmódszertani problematikára is.  
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Dr. Varga Anna 

(tudományos munkatárs, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajz – 

Kulturális Antropológia Tanszék, Humán Környezettudományi Kutatócsoport, Pécs) 

Gyermekek a fáslegelőkön: játék, legeltetés és környezeti nevelés 

 

A fáslegelők kiemelt természetvédelmi és kulturális értékkel bíró ligetes, parkjellegű területek, 

melyek az erdősült vidékeken legeltetés kiemelt helyszínét képezték az elmúlt századokban.  

Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a helyi fáslegelőknek gyermekkorban milyen 

szerepük volt és van jelenleg is? Milyen tevékenységeket végeztek a gyermekek a közösségi 

legelőkön és hogyan változott mindez a 19. századtól kezdődően? Kutatásomat a Közép és Dél-

Dunántúl térségében végeztem, kiemelten Olaszfalu (Veszprém megye) és Bogyiszló (Tolna megye) 

községekben. A gyerekek szívesen felkeresték a legelőket maguktól, családtagjaikkal vagy a 

pásztorokat kísérve is felfedezés, gyűjtögetés és játék céljából egyaránt.  Számos településen a 

fogadott pásztor helyett, illetve mellett a falubeli gyerekek is aktív részt vállaltak a legeltetésben. 

Több helyen a legelő tisztításába is aktívan bevonták őket. A fáslegelők, mintegy közös használatú 

és tulajdonú határrészek közösségi, rekreációs területként is szolgáltak, rendszeresen tartottak 

majálisokat, egyéb más közösségi alkalmakat a ligetekben. 1906-ban országosan bevezetett Madarak 

és Fák napja keretében szervezett iskolai kirándulások kedvelt célpontjává váltak a közösségi 

fáslegelők. A fáslegelőkön való játékok, ott dolgozó idősebb emberekkel való beszélgetés és 

munkavégzés során a gyerekek észrevétlenül sajátították el a pásztorkodás, hagyományos ökológiai 

tudás elemeit.  A fáslegelők legelőként való használata az 1960-as években kezdett el visszaszorulni, 

az 1990-2000-es évekre nagytöbbségüket felhagyták, elkezdtek beerdősülni, majd a 2010-es évekre 

magántulajdonná váltak.  A legelők felhagyásával, közösségi használatának megszűnésével a 

gyermekek kapcsolata is sok helyen megszakadt a falubeli fáslegelővel.   

Az elmúlt években a fáslegelők és a pásztorvilág megismertetésére törekvő néprajzi, 

múzeumpedagógiai és környezeti nevelési elemeket ötvöző projekteket hoztunk létre múzeummal, 

iskolákkal, környezeti nevelőkkel közösen. 
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Vincze Klára 

(néprajzkutató-muzeológus, Tari László Múzeum, Csongrád) 

Katona Imre élete és munkássága 

 

A hihetetlenül szorgalmas, sokoldalú folklorista, Katona Imre 1921. október 18-án született 

Csongrádon. Egyetemi tanulmányait a szegedi egyetemen végezte, itt földrajzot tanult. Itt 

kapcsolódott be Ortutay Gyula „tápai szemináriumába”, itt sajátította el a gyorsírást is, amivel a 

meséket lejegyezte. Egyetemista évei alatt Katona Imre Csongrádon folytatott mese kutatást. 1941-

42-ben 70 mesét jegyzett le Palásti Annuskától. Néprajzi gyűjtő táborokban a szilágysági 

Bogdándon, majd a drávaszögi Kopácson jegyzett le meséket. A világháború után Katona Imre 

Ortutay hívására a budapesti egyetem folklór tanszékén helyezkedett el. Dégh Lindával együtt 

foglalkoztak a munkás folklórral és a munkás néprajzzal. Katona Imre hihetetlen alapossággal ásta 

bele magát a kubikosság életének megismerésébe. A budapesti egyetemi oktatás során nemcsak a 

folklór forrásismeretét, a magyar népdalt és népballadát tanította, hanem Afrika és Ázsia népeinek 

néprajzát is.  

Végezetül álljon itt a híres tudós ars poeticája: „ Nincsenek Isten háta mögötti tájak, álságos 

minden egyéb rangsorolás is, a Világ egy és oszthatatlan. Tudományunk előtt minden nép és ember 

csoport egyformán kedves, nekünk, kutatóknak kell a tömegek együtt élésének harmóniáját 

szolgálnunk. Reméljük, eredménnyel!” 
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Katona Imre előad a csongrádi múzeumban 1980 körül 
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