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5 Néprajzkutatók V. Makói Találkozója (2020. szeptember 2.) 

Néprajzkutatók V. Makói Találkozója 
József Attila Múzeum 

6900 Makó, Megyeház utca 4. 
 
 

 

PROGRAM 

 
Gyülekezés 8 órától a Grand Hotel GLORIUS-ban (6900 Makó, Csanád vezér tér 2.) 

 

8.00 – 9.00  Regisztráció 

09.00  A megjelenteket köszönti: 

 

Farkas Éva Erzsébet, Makó város polgármestere és Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató 

   

 

ELŐADÁSOK 

 
Levezető elnök: Szikszai Zsuzsanna 

 

09.15 – 09.30   Bogoly József Ágoston  

(irodalomtörténész, kultúrakutató, Szeged) 

A közköltészeti tradíció. Gilitze István nyomtatásban és szájhagyományban 

fennmaradt históriás éneke a makói árvízről (1821) 

 

09.30 – 09.45  Vincze Klára  

(néprajzkutató muzeológus, Tari László Múzeum, Csongrád) 

   ”Igen tisztelt becses menyegzői vendég!”  

20. századi vőfélyversek tartalmi és stilisztikai elemzése 

 

09.45 – 10.00  Gyöngyössy Orsolya  

(néprajzkutató muzeológus, igazgatóhelyettes, Tari László Múzeum, 

Csongrád) 

 Bökény falutól a panelnegyedig. 

Egy új városrész kialakulásának története Csongrádon a 20. században 
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10.00 – 10.15 Szikszai Zsuzsanna  

(néprajzkutató, múzeumigazgató, József Attila Múzeum, Makó) 

„Most segíts meg Mária...” 

Mária szobrok a házhomlokzatokon régen és ma a csanádi nagytájon 

 

10.15 – 10.30 Forgó Géza (történész muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 

 Árvíz a Maroson 1970-ben 

 

Hozzászólások, kávészünet 

 

Levezető elnök: Csengeriné Szabó Éva 

 

11.00 – 11. 15  Gyanó Szilvia  

(néprajzos muzeológus, Balatoni Múzeum, Keszthely) 

A zalai gyöngyösnecc múljta és jelene 

 

11.15 – 11.30  Resócki Rolland 

(néprajzkutató, néptáncpedagógus, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális 

Antropológiai Tanszék, Szeged) 

A vajdasági Tisza mente tradicionális férfi viselete és kutatása 

 

11.30 – 11.45 Barsi Csaba 

 (gyűjteménykezelő, Herman Ottó Múzeum, Miskolc) 

   Pitykegombok vizsgálata a Dél-Alföldön 

 

11.45 – 12.00  Nagy Gábor 

(néprajzkutató muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 

Kísérleti néprajz: egy Jordán Zsigmond-féle juhászmellény rekonstrukciója 

 

 

Hozzászólások és ebédszünet 
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Levezető elnök: Forgó Géza 

 

13.30 – 13.45  Simándi László 

   (néprajzkutató muzeológus, múzeumpedagógus,  

Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló) 

Tornyai János, az utolsó tiszántúli vándorköltő  

 

13.45 – 14.00  Gyuris István Viktor 

   (egyetemi hallgató,  

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged) 

Az egzotikum megjelenési formái a magyar fogyasztói kultúrában a 19. 

század végén és a 20. század elején 

 

14.00 – 14.15   Csengeriné Szabó Éva 

   (régész, múzeumpedagógus, József Attila Múzeum, Makó) 

   Online oktatójátékok a József Attila Múzeum  

múzeumpedagógiai programjában 

 

14.15 – 14.30  Végső István 

   (történész, Clio Intézet, Budapest) 

   Bukovinaiak a futóhomokon - székelyek sikertelen megtelepedése  

Kiskunhalason (1883, 1903) 

 

 

Hozzászólások, kávészünet 
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Levezető elnök: Nagy Gábor 

 

15.00 – 15.15  Koncsek József 

(egyetemi hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

Antropológia és Néprajz Tanszék) 

Az utolsó félegyházi cipész tanár emlékezete 

 

15.15 – 15.30  Mészáros Márta 

(néprajzkutató muzeológus, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum, 

Kiskunfélegyháza) 

Néprajzi raktárból néprajzi látványtár 

 

15.30 – 15.45  Terendi Viktória 

   (néprajzkutató muzeológus, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely) 

   20. századi élettér-képek Hódmezővásárhelyről 

 

15.45 – 16.00  Ozsváth Gábor Dániel 

   (néprajzkutató, főiskolai docens,  

Károlyi Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Budapest) 

Szélmalmok ha útra kelnek 

 

 

 

Hozzászólások 

 

 

 

A konferencia zárása 
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REZÜMÉK 
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Barsi Csaba 

(gyűjteménykezelő, Herman Ottó Múzeum, Miskolc) 
Pitykegombok vizsgálata a Dél-Alföldön 

 

A pitykegombok kutatása során törekszem arra, hogy megismerjem azokat a területeket, ahol az 

átlagostól eltérő, vagy arra a kistájra jellemző típusokat térképezhetek fel. Többszöri látogatást 

tettem az Alföld déli településein, és sok izgalmas adat, pityke típus, öltözet került a szemem elé. A 

Kiskunság kifejezetten gazdag térség a pitykegombok szempontjából, de Csongrád és Békés megye 

is változatos variánsokat tartogatott számomra. Előadásomban kiemelném a Dél-Alföldön 

hagyományosnak vélt pitykegomb típusokat, azok használatát. Megmutatok néhány Jordán 

Zsigmond, szentesi szabómester által pásztoroknak készített öltözetet. Egy szalkszentmártoni 

juhász, Mézes István hagyatékát is a hallgatóság elé tárom. A kutató a Magyar Művészeti Akadémia 

ösztöndíjasa. 

 

 

 

Fazettált, metszett pitykegombok (Fotó: Kiss Tanne István) 
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Mézes István (Szalkszentmárton) Fotó: Kiss Tanne István 
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Jordán Zsigmond által készített juhászmellény kiskunsági pitykegombokkal  

(Fotó: Kiss Tanne István) 
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Dr. Bogoly József Ágoston 

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

A közköltészeti tradíció.  

Gilitze István nyomtatásban és szájhagyományban fennmaradt históriás éneke a makói 
árvízről (1821) 

 

 A 235 éve született és 190 éve elhunyt Gilitze István makói parasztköltő (1785. július 4.–1830. 

július 22.) „P. Makó városának víz által való pusztulásáról” című harmincnégy strófás verses 

históriája az 1821-es makói árvíz eseményét szemtanúként örökítette meg.  

Gilitze István műve az első nyomtatott formájú, világi témájú makói irodalmi műalkotás. 

Szegeden, Grün Orbán nyomdájában, 1821-ben jelent meg. A Gilitze-mű szövegének rövidebb 

változata később énekelt formában „Szent Lőrinc tájékán ki ezt elsőbb látta…” kezdő sorral a 

makói árvíz nótájaként vált ismertté. Egy tápéi asszony előadásában a szegedi Móra Ferenc 

Múzeum fonográf-hangarchívumában az első alkalommal, 1951-ben készített felvétel megtalálható. 

A Gilitze-mű első kiadása után 134 évvel Tápén, 1955. július 6-án Kertész Gyula és Péczely Attila 

népzenekutatók Nagy Mihályné, Nagy Anna (szül.: 1883) előadásában, 1 perc 3 másodpercnyi 

terjedelemben, az 1951-es felvételnél jobb minőségű hanghordozón rögzítették a makói árvíz 

nótáját. Gilitze István históriás éneke és ennek dallammal ellátott, énekelt rövidebb szövegváltozata 

szerencsésmód a felejtés szitáján többször is fennakadt, a teljes szövegkiadások jóvoltából (1892, 

1973), és énekelt rövid szövegváltozatban a szájhagyományt megőrző eredeti hangrögzítés 

segítségével. Aztán pedig bakelitlemezen (LPX 18159-63), majd CD-n (BK 990-991), CD-ROM-

on (XYZ-0002) is megjelent. A publikált népzenei hangfelvételek internetes adatbázisában is 

elérhető, meghallgatható a „Szent Lőrinc tájékán ki ezt elsőbb látta…” kezdetű makói históriás 

ének.  

Gilitze István makói jómódú telkes gazda elbeszélő művészetét, „P. Makó városának víz 

által való pusztulásáról” című históriás énekét az utókor nem felejtette el. A Kner Nyomda betűivel, 

hasonmás formában és vele párhuzamos mai helyesírású szöveggel, Tóth Ferenc előszavával és 

jegyzeteivel, Jámborné Balog Tünde illusztrációival, 1973-ban a históriás éneket újból kiadták. 

Ahogyan az 1821-es makói árvíz emlékét megörökítette ez a históriás ének, úgy elképzelhető, hogy 

a 18. század folyamán történt természeti csapások, ínséges idők, járványok, tűzesetek is irodalmi 

visszhangra leltek. Szenti Tibor írja: „Akár a többi dél-alföldi települést, Makót sem kímélték meg 

a természeti csapások. 1737-ben árvíz, 1738-ban pestis, 1770-ben és 1773-ban vihar pusztított. 
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1778-ban az éhes farkasok még az utcákat is ellepték. 1781-ben tűzvész, 1748-50-ben, majd 1783-

ban sáskajárás volt. 1821-ben az árvíz kivette a szőlőt, és 747 házat elpusztított. 1831-ben 1200 

ember esett áldozatul a kolerának.” A közköltészet számára ezek az események szinte kínálták a 

témát.  

Az egykorú ponyvairodalom nagy része megsemmisült. Az 1801-ben alapított első szegedi 

nyomda, Grünn Orbán nyomdája a híres szegedi kalendáriumot 1805-től kezdte kiadni. Ha a 19. 

század elején, a dél-alföldi térség és távolibb környezete területén körbetekintve nyomdákat 

keresünk, akkor 1801-ben Temesváron, Újvidéken, Nagyváradon és Debrecenben találunk 

működő nyomdákat. A 19. század elején, az említett térséget népszerű irodalommal, valószínűleg, 

ezeknek a városoknak a nyomdái látták el. A 18. század közepe előtt az írásba foglalt tudományok 

összességét osztatlan literatúrának nevezték. Ide tartoztak a nem szépirodalmi művek is. Ekkoriban, 

a szépirodalom a literatúra egyik részét képezte csak.  

A szájhagyományból az írásosságra való átmenet időszakában keletkező históriás ének 

műfajában sok korábbi jelenség is keveredett. Az élőbeszéd, a szájhagyomány eredendően 

természetes. Viszont az énekmondók évszázadokkal korábbi nemzedékei megrekedtek a 

szájhagyományban. Az írásban rögzítés az emlékezet újraírását, mesterséges megformálását igényli. 

A 18. században, a 19. század elején a szájhagyományból építkező kultúra emlékezete még részben 

jelen volt a közköltészetben, valamint a népköltészet és a műköltészet közötti ízlésterületeken 

alkotó régi parasztköltők és históriások poézisében is. Szirbik Miklós (1781-1853), Makó első 

történetírója az 1835-36-ban készült, „Makó Várossának Közönséges és az abban lévő Reformata 

Ekklé’siának különös leírása” című krónikájának egyik fejezetében a makói parasztság életvilágát 

bemutatta, a város földrajzi és népismereti leírását vázolta és szólt az irodalom jelenségeiről is: 

„Nagyon módiban van itt a’ poétáskodás, melly szerént sokan találkoznak a’ kevésbé tanult 

emberek között is ollyanok, a’kik minden nevezetes, vig, vagy szomorú, vagy nevetséges történetet 

a’ magok módjok szerént, versekbe szeretnek foglalni.”   

Az epikus előadás jellemzőit magán viselő hírvers vagy históriás ének igazából akkor marad 

fenn hosszú ideig, ha a megszületését kiváltó eseményt még mindig számon tartja a közösség. Makó 

történelmi emlékezetében az 1821-es árvíz még mindig jelen van. Gilitze István „P. Makó 

városának víz által való pusztulásáról” című művét a Maros-parti város olvasóközönsége néprajzi, 

történeti és irodalomtörténeti értéke miatt ma is számon tartja és megbecsüli. 
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Csengeriné Szabó Éva 

(régész, múzeumpedagógus, József Attila Múzeum, Makó) 
Online oktatójátékok a József Attila Múzeum 

múzeumpedagógiai programjában 

 

A járványügyi helyzetben, az ideiglenes múzeumi bezárások idején is igyekeztünk a közönségünket 

megtartani és adottságainkhoz, lehetőségeinkhez mérten támogatni digitális múzeumi tartalmakkal 

a hasznos időtöltésre, kultúrára vágyók művelődését, szórakozását, hogy ezen időszakban se 

maradjanak múzeumi élmények nélkül. A kényszer okozta helyzet eddig nem, vagy csak kevéssé 

alkalmazott megoldások, módszerek kialakítására ösztönzött bennünket, hiszen a tudásátadást 

digitális térbe kellett áthelyeznünk. Ennek egyik módjaként a múzeum gazdag néprajzi 

gyűjteményére épülő online játékok létrehozása történt meg, melyek az intézmény állandó 

kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai órái során is jól hasznosíthatók. A játékok főként az 

általános iskolás korosztályú gyermekek számára készültek, de kisebb korcsoport (óvodások) 

számára is kiválóan alkalmasak a megfigyelés, memória fejlesztésére. Fiatal felnőttek és családok 

számára is hasznos lehet az új ismeretanyag könnyebb befogadásához, rögzüléséhez, hiszen a játék 

a megszerzett tudásanyag használatára sarkallja a felhasználót. Ebben az időszakban jó lehetőségek 

voltak ezek a játékok arra, hogy fenntartsuk a múzeumunk iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot és 

hogy gazdag néprajzi gyűjteményünket minél szélesebb kör számára tegyük egy új színfoltként, 

újszerű módon, játékosan megismerhetővé. Az előadás során ezen játéklehetőségek ismertetésére 

és hasznosulásának bemutatására kerül sor. 
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Ükszüleink ruhatára online játék (József Attila Múzeum honlapjáról képkivágás) 

 

A játékot kipróbáló fiatalok a múzeumpedagógiai foglalkozást követően (Fotó: Czibolya Kálmán) 
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Forgó Géza 

(történész muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 
Árvíz a Maroson 1970-ben 

2020 májusában a Tisza völgyi nagy árvíz 50. évfordulója volt. Az 1970-es esztendő a Makón élők 

számára különösen sok nehézséget hozott. Már az év elején küzdöttek a belvízzel, majd május 19-

től a Marossal. A folyó vízszintje minden korábbit meghaladott, több ponton az árvízvédelmi gátak 

magasságát is átlépte. A várostól nyugatra az un. Hadári buzgárcsoportnál kb. 100 méteres 

szakaszon kialakult bizonytalan kimenetelű védekezés miatt elrendelték a város kitelepítését, 

amelyre május 21-én került sor. Komoly logisztikai-szervezési tevékenység során hangolták össze 

a vízügyi szakemberek, a honvédség (magyar és szovjet), valamint a polgári lakosság árvízvédelmi 

munkáját. A kitelepítésről és annak szükségességéről azonban a mai napig keringenek tévhitek. A 

makói levéltár, a hódmezővásárhelyi levéltár dokumentumai és több személyes visszaemlékezés 

alapján mutatom be a sikeres védekezés fontosabb eseményeit. 

 
 

A makói nagybuzgár 
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Technikai erők felvonultatása 

 

Kitelepítés után május 21-én Makó 
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Gyanó Szilvia 

(néprajzos muzeológus, Balatoni Múzeum, Keszthely) 
A zalai gyöngyösnecc múltja és jelene 

 

Zala megye bizonyos településein jellegzetes viseleti csoport alakult ki a 20. század elején, melynek 

meghatározó eleme az asszonyok fejdísze, a gyöngyöskonty, vagy más néven gyöngyösnecc. A Kis-

Balaton környéki sokszoknyás népviseletnek az 1920-as évektől a legjellemzőbb darabja a 

gyöngyöskonty, mely a korábbi hátrakötőkből alakult ki, majd vált egyre cifrábbá. 

Legszínpompásabb az 1940/50-es években volt.  

Bár minden településen kicsit máshogy hordták kontyukat és fejkendőjüket az asszonyok, 

és az évek/évtizedek során a helyi ízlésnek megfelelően alakult divatja, készítési technikája, a 

felhasznált alapanyagok és a díszítés módja nagyon egységesnek tekinthető. A fejdísz dacolva 

minden külső befolyással, egészen a 20. század utolsó harmadáig eredeti funkciójában fennmaradt, 

majd napjainkban új – közösségi – szerepet kapva megújul, reneszánszát éli. A Zala Megyei 

Értéktárba kerülve „hivatalos” elismerést is kapott, rendezvények, kiállítások főszereplője, 

miközben viselésének hagyományos módjából is megőrzött részleteket.  

Előadásomban H. Kerecsényi Edit és Petánovics Katalin nyomdokain haladva a keszthelyi 

Balatoni Múzeum és a nagykanizsai Thúry György Múzeum gyöngyöskontyait mutatom be, 

miközben kitérek a népviselet változásának jelenkori vonatkozásaira. 
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Dr. Gyöngyössy Orsolya 

(néprajzkutató muzeológus, igazgatóhelyettes, Tari László Múzeum, Csongrád) 
Bökény falutól a panelnegyedig.  

Egy új városrész kialakulásának története Csongrádon a 20. században 

 

Az előadás célja Csongrád Bökény nevű településrészének bemutatása, a terület múltjának 

rekonstruálása, illetve a panelnegyedbe költöző első lakók emlékeinek, benyomásainak 

felelevenítése. A jelzett területről korábban nem készült átfogó, összefoglaló munka, így az előadás 

anyaga primér levéltári forrásokból és interjúk adataiból áll össze. A rendelkezésre álló források 

korlátozottsága miatt az élőszóban felvett adatok felbecsülhetetlen történeti értéket képviselnek.  

A legfontosabb témakörök, melyek a kutatás során felmerültek a következők: a Bökény képe a 

beépítés előtt (1950-es évekbeli állapot); az első házak, első utcák kiépítése. A földek kisajátításának 

folyamata és a kompenzáció; magánházak, társasházak, panelházak építési sorrendjének felvázolása, 

a beépítés logikája. A beköltözés körülményei, élet a Bökényben; infrastrukturális ellátottság 

alakulása: mitől élhető a lakótelep? A szomszédsági viszonyok kiépítésének útjai az eltérő 

lakástípusokban; szomszédünnepek, közösségi alkalmak története. A „fél évszázados barátságok”. 

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága az a két szomszédos városrész, Bökény illetve a 

Belsőváros kapcsolatára vonatkozik. Csongrád Belsővárosa és a Bökény mind múltjában, 

karakterében, mind a lakosság összetételét tekintve egészen eltérő jellegű. A Belsőváros Csongrád 

ősi városmagja, míg a Bökény (egykori vízjárta, mocsaras terület) beépítése 1950 után kezdődött el. 

A bökényi földek a lecsapolás után javarészt belvárosi tulajdonosok birtokában voltak, ahogy 

kereset-kiegészítésként konyhakerti növények termesztésével foglalkoztak. A területek kisajátítása, 

felparcellázása, majd beépítése, a Bökény megszületése fájdalmasan érintette a belvárosi gazdákat. 

A kezdeti kiábrándultságot az idő ugyan elsimította, a Belváros a napjainkig megőrizte zártságát, 

míg a szomszédos „új negyed”, a bökényi lakótelep népe folyamatosan változik, pezseg, cserélődik. 
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Gyuris István Viktor 
(egyetemi hallgató, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged) 

Az egzotikum megjelenési formái a magyar fogyasztói kultúrában  
a 19. század végén és a 20. század elején 

 

A gőzgép és a távíró feltalálása a 19. század folyamán forradalmasította az utazást, szállítást és 

távközlést. A korábban szinte elérhetetlen, távoli vidékek gyarmati sorba kerültek. Magyarország 

ugyan sosem volt gyarmattartó birodalom, azonban az Osztrák-Magyar Monarchia 

kapcsolatrendszerén belül mégis megtalálhatjuk a kolonializmus korának bizonyos lecsapódásait. 

 Kutatásom során számos közgyűjtemény régi reklámplakát, kisnyomtatvány és 

fényképanyagát áttekintve igyekszem választ találni a következő kérdésre: milyen formákban, 

milyen üzenetekkel társítva jelent meg ekkor az Idegen? Mindezt Pertti Anttonen nyomán az 

európai modernizáció folyamatán keresztül értelmezem. A gyarmatáruk (tea, kávé, kakaó) 

marketinganyagai számos esetben jelenítenek meg idegen égövi természeti környezetet, 

hagyományos viseleteket öltő sztereotipikusan ábrázolt figurákat. Ezek az eredetiség érzését 

hivatottak felkelteni azokban a fogyasztókban, akik számára az iparosodott társadalom a mesterkéltség 

szinonimájává vált. 

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-19-2 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI 

KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 

 

 

 

  



 

26 

 

26 Néprajzkutatók V. Makói Találkozója (2020. szeptember 2.) 

Koncsek József 
(egyetemi hallgató, Pécsi Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Antropológia és Néprajz Tanszék) 

Az utolsó félegyházi cipész tanár emlékezete 

 

A Kiskun Múzeum néprajzi gyűjteménye 2020-ban, az ipari iskola fennállásának 135 éves 

évfordulója alkalmából készített kiállításnak köszönhetően cipész munkaeszközökkel gyarapodott. 

Az adományozó Kertész János, az iskola egykori és utolsó cipész oktatója volt. Az adományozás 

során felgyűjtésre került az oktató életútja, szakmai pályafutása, tanári működése, mely során 

napvilágra került, hogy 2006-ban megszűnt helyben a nagy múltú képzés. Az interjú során 

bemutatásra került a cipész mesterség átalakulása a 20. században Kiskunfélegyházán, valamint az 

oktatás igazodása a piaci helyzethez. Az adományozott eszközök, szerszámok egy része örökség, 

más része a képzés során használt demonstráció volt. Az előadás rövid összefoglalója a néprajzi 

gyűjtésnek. 
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Mészáros Márta 

(néprajzkutató muzeológus, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza) 

Néprajzi raktárból néprajzi látványtár 
 

A Kiskun Múzeum néprajzi gyűjteménye több mint 12 ezer műtárgyat ölel fel. A gyűjtemény 

legszebb darabjai kerültek csak kiállításokba az elmúlt száz esztendő alatt. A raktárakban őrzött 

műtárgyanyag helyzete a zsúfoltság miatt egyre átláthatatlanabb és méltatlan volt. 2017-ben elnyert 

pályázati támogatásból sikerült ezt a kilátástalan állapotot felszámolni. A raktárépület felújításával, 

valamint az új tároló-rendszer beépítésével egyrészt megfelelő módon tudjuk e helyen tárolni a 

műtárgyakat, másrészt a látogatók előtt is nyitottá vált, közkinccsé tettük a közkincset. Az elődadás 

a felújítás, gyűjteményrendezés és bemutatás muzeológiai háttérmunkájáról szól. 
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Nagy Gábor 
(néprajzkutató muzeológus, József Attila Múzeum, Makó) 

Kísérleti néprajz: egy Jordán Zsigmond-féle juhászmellény rekonstrukciója 

 

Az első Néprajzkutatók Makói Találkozóján, 2016-ban Jordán Zsigmond (1925-1996) szentesi 

szabómesterről és az általa készített szentesi juhászöltönyről, juhászmellényről és a mester 

megrendelőiről tartottam előadást. Terepmunkám alkalmaival a dél-alföldi juhászcsaládok 

hagyatékában számos Jordán-féle juhászviseleti darab került elő, illetve a családi 

fényképarchívumokból korábbi időszakra vonatkozó felvételek a viseletdarabok használatáról. 

2016-ban a szabómester házánál végeztünk leletmentést, mivel a ház eladásra – majd bontásra – 

került, így Börcsök Attilával és Pintér Zsófiával közösen a szabóműhely tárgyi eszközkészletét és a 

háromgenerációs szabócsalád papír alapú hagyatékát a Koszta József Múzeumba szállítottuk. 

Előadásomban egy néprajzi kísérletet mutatok be, melyet a régészetben használatos 

módszer alapján, a „kísérleti régészettől” veszünk át, és egy Jordán Zsigmond-féle juhászmellény 

rekonstrukciós folyamatát mutatom be. A rekonstrukció alapját Vámos István juhász 1980-as 

években készíttetett és a felesége által kihímzett mellény adja. A kísérlet kivitelezése „team-

munkában” zajlott: Börcsök Attila javaslatára felkerestük Benkőné Katona Margit kézimunka 

előnyomót, aki az eredeti mellény két oldalán és hátán lévő mintáról méretarányos sablont készített, 

ahogy Jordán Zsigmond is használt sablont ezeknek a mintáknak a felrajzolásához. A varrónő 

Kurucz Pálné Raffai Margit a zöld gyapjúszövetből kiszabta a mellény két első oldalát és a hátát. A 

darabokat elvittem Erdei Gáborné Sipos Ágnes népi iparművész hímzőhöz, aki a sablonok 

segítségével felvitte a mintákat, majd kihímezte azokat. Az összeállítás és bélelés után a nyargalt, 

„tűzött” széldíszítményeket és a gomblyukvarrást Kurucz Pálné Raffai Margit végezte. 

 A kísérlet eredménye egy Jordán Zsigmond-féle juhászmellény rekonstrukciója lett. A 

munkafolyamatokat a néprajzi fényképezés módszerével dokumentáltam és a kísérletről 

összeállított anyagot a József Attila Múzeum néprajzi adattárába leltároztam be. A kutató a Magyar 

Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. 
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Kiss Balázs juhász mellényt rendel Jordán Zsigmond szabómestertől 

(Fotó: Kunkovács László, Szentes, 1981 In: Kunkovács László: Pásztoremberek. 2015. 58.) 
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Tyúkász Mihály és Horváth Mihály juhász (Csongrád) az 1960-as évek végén. 

Horváth Mihály Jordán Zsigmond-féle nyargalt, „tűzött” juhászmellényben 

 

 

 

A mintadarab: Vámos István juhász (Tiszaalpár) mellénye 
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Benkőné Katona Margit kézimunka előnyomó édesapja szűrhímzéses mintakönyvével 

(Fotó: Nagy Gábor, Makó 2020.) 

 

 

 

A készülő mellény darabjai (Fotó: Nagy Gábor, Makó, 2020.) 
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Erdei Gáborné Sipos Ágnes népi iparművész hímzi a mintákat (Fotó: Nagy Gábor, Makó 2020.) 

 

 

Kurucz Pálné Raffai Margit varrónő a nyargalt, tűzött mintákat készíti.  

(Fotó: Nagy Gábor, Makó, 2020.) 
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Ozsváth Gábor Dániel PHD 

(néprajzkutató, főiskolai docens, 
Károlyi Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Budapest) 

Szélmalmok ha útra kelnek 

 

A közelmúltban ráncfelvarráson esett át a makói határ utolsó szélmalma. Még mielőtt bárki is 

furcsán nézne rám, tudatában vagyok, hogy Makón nincs szélmalom, mint ahogy Dusnokon, vagy 

Szentesen sincs, de ez nem jelenti azok eltűnését, így az utolsó makói malom legutóbbi csinosítására 

Békéscsabán kerülhetett sor. Előadásomban ezen helyüket változtatott szélmalmokról kívánok 

szólni, utánajárni miként alakult sorsuk, mennyire őrizték meg egykori gazdáik lelkületét? Miként 

állják meg helyüket új feladataik közepette?  
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Resócki Rolland 

(néprajzkutató, néptáncpedagógus, Ada, 

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged) 
A vajdasági Tisza mente tradicionális férfi viselete és kutatása 

 

A Tisza mente népviseletére – mint ahogy egész paraszti kultúrájára – jellemző a nagyfokú 

polgárosultság. A polgári ízlés követése különösen a nők viseletére jellemző, így a századfordulóra 

a háziipari anyagok használata teljesen háttérbe szorul, s az ünnepi viseletek drága gyári kelmékből 

készülnek. Régiesebb elemek, mint a vászongatya, bocskor, suba és más, bőrből készült 

ruhadarabok a férfiak viseletében tovább jellemzőek maradtak. A Tisza mentéről korántsem 

állítható, hogy olyan egyedi, parasztos stílusú népviselettel rendelkezett volna, mint a Nyugat-

Bácska magyar falvai (Gombos, Doroszló, Bácskertes). Míg ezekben a falvakban a népviselet utolsó 

virágzását élte az 1930–40-es években, s a kivetkőzés csak az 1950-es évektől öltött tömeges 

méreteket, a Tisza mentén eddigre a városi öltözet kiszorította a hagyományos viseletkultúrát. 

 A vajdasági Tisza mente tradicionális férfi paraszti öltözetének fejlődését az írott és a képi 

források, a múzeumokban, valamint terepen megőrzött tárgyak, visszaemlékezések és a 

szakirodalom felhasználásával kísérlem meg nyomon követni egészen a kivetkőzésig. 

Előadásomban igyekszem áttekinteni a helyi viselet jellegzetességeit a gyermekkortól az időskorig, 

kitérve bizonyos szokásokhoz és foglalkozásokhoz kapcsoló öltözködésre, valamint figyelmet 

fordítva a színekre, kiegészítőkre és a haj és arcszőrzet viselésére. 

 

 

Palics, Néprajzi Múzeum F73025. 



 

35 

 

35 Néprajzkutatók V. Makói Találkozója (2020. szeptember 2.) 

 

 

 

Martonosi Digitális Fotóarchívum, Szarapka István (1914) 
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Zenta, 1920 körül (magángyűjtemény) 
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Simándi László 

(néprajzkutató muzeológus, múzeumpedagógus, 
Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló) 

Tornyai János, az utolsó tiszántúli vándorköltő 

 

A hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum új állandó néprajzi kiállításának tervezésekor, 2017-ben 

került figyelmem középpontjába a szoboszlói ponyvaíró és vándorköltő, Tornyai János figurája. 

Híre és neve nem ismeretlen a városban, de életpályája és munkásságának részletei még a 

helytörténet elhivatottjai előtt is homályosak. Kutatásaim eredményeképpen több leírást is sikerült 

találnom Tornyairól, emellett róla készült fotókat és kiadott ponyváinak több kötetét is felleltem 

különböző közgyűjteményekben. A kutatómunka során egy olyan különleges karakter képe 

bontakozott ki előttem, amelyet érdemesnek tartottam az új néprajzi kiállításunkban való 

bemutatásra. Színes egyéniségét pedig nem csak munkásságán keresztül szerettem volna 

megjeleníteni, ezért élethű viaszbábu formájában kelt életre a ponyvaíró, akinek vásári portékáit és 

ponyvakiadványait is megtekinthetik látogatóink. Előadásomban az eddigi kutatási eredmények 

fényében szeretném bemutatni az „utolsó tiszántúli vándorköltő” életét, jellemét és küllemét; 

ponyvakölteményein, versein, különös szerkezetein keresztül pedig figyelemreméltó és sajátos 

művészetét. 
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Tornyai János vándorköltő (Déri Múzeum Fényképtára, Debrecen) 
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Tornyai János ponyvái 
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Szikszai Zsuzsanna 

(néprajzkutató, múzeumigazgató, József  Attila Múzeum, Makó) 

„Most segíts meg Mária...” 

Mária szobrok a házhomlokzatokon régen és ma a csanádi nagytájon 

 

Különös jelenséget figyelhetünk meg napjainkban Makón és a környező településeken. Több régi 

és felújított, vagy éppen új építésű ház homlokzatát Mária szoborral díszítik. Miért fontos vagy 

éppen miért pont most fontos a 21. század emberének a szoborfülkés oromzat építése? Mely 

társadalmi rétegből kerülnek ki ezen épületek tulajdonosai? Mi a szándékuk a szobor elhelyezéssel? 

Honnan vásárolják a szobrokat? Honnan vették az ötletet? Hisznek-e ezen szobrok szakrális, 

csodatevő, gyógyító erejében? Ezen jelenségre felfigyelve, próbáltam a kérdéseimre választ keresni 

az előadás elkészítése közben. De mielőtt a kérdésekre választ kapnánk, mindenképp szólnék az 

előzményekről, Makó és környéke településeinek Máriás házairól, azok történetéről. 

 

 

Máriás ház (Makó, Kálvária utca 30. Fotó: Sipos György, 1983. JAM Fényképtár: 2079) 
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Máriás ház (Makó, Kálvária utca 30. Fotó: Nagy Gábor, 2016. JAM Fényképtár: 7113) 
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Terendi Viktória 

(néprajzkutató muzeológus, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely) 
20. századi élettér-képek Hódmezővásárhelyről 

 

Előadásomban a 20. századi vásárhelyi családok életmódját vizsgáló doktori kutatásom egy részletét 

ismertetem. Amint az a vizuális etnográfiai vizsgálatba bevont képanyagra is igaz, a családi fénykép-

gyűjtemények korai darabjai (1890-1915) többnyire műteremben készültek, ezáltal a képek 

szereplőinek eredeti környezete és körülményei kívül maradtak a vizuális megörökítés hatókörén. 

Az ezt követő időszakban azonban fokozatosan kezdett teret nyerni – e mezővárosban is – a 

magánfotózás, sokat változtatva a családi fényképek ábrázolásmódján. Új élethelyzetek jelentek 

meg a képeken, s hátterükben láthatóvá vált a családi otthon egy-egy részlete. Az idő 

előrehaladtával, a műtermi fényképek háttérbe szorulásával és a képhasználati szokások 

átalakulásával e fényképek mind nyíltabban mutatják meg az életmód egy-egy szegmensét, így a 

városi vagy tanyai házakat/épületeket, a lakásbelsőket, a kerteket és udvarokat, valamint a falak 

közt zajló családi élet sajátosságait. Előadásom a vizsgált fényképeken látható – privát lakó –s/vagy 

munkatérként funkcionáló – épületek, porták jellemzőit és használatuk 20. századi formáit mutatja 

be tömören, figyelemmel kísérve e jellemzők társadalmi vetületeit is – ezáltal az életmód egy 

meghatározó területét térképezi fel. 
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Végső István 

(történész, Clio Intézet, Budapest) 
Bukovinaiak a futóhomokon - székelyek sikertelen megtelepedése Kiskunhalason  

(1883, 1903) 

 

A többek által kezdeményezett, majd a magyar kormányzat által is felkarolt összefogás 

eredményeként 1883 első felében mintegy 3520 bukovinai magyar jött a Kárpátokon túlról az Al-

Duna vidékére, és 125 család Arad vármegyébe dolgozni, letelepedni. Később 1888 és 1910 között 

közel kétezer bukovinai érkezett Bánátba, Partiumba és Erdélybe. A bukovinai székelyek, csángók 

magyarországi telepítési akciója keretében Kiskunhalasra érkeztek a dualizmus korában dolgozni 

vágyó családok. 1883-ban egy harka-pusztai nagygazda próbálkozott a főként Andrásfalváról 

érkezett emberekkel. Vezetékneveik is tipikusan a bukovinai magyar falvak kapcsán 

beazonosíthatók.  Az andrásfalviak viharos távozása a futóhomokról és országos port kavart a vita. 

1903-ban már kevésbé ismert, helynevet is generáló betelepülés történt, hasonló eredménnyel. 

Pirtó-pusztán sem találták meg a számításukat a város leggazdagabb család birtokán a bukovinaiak. 
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Vincze Klára 

(néprajzkutató muzeológus, Tari László Múzeum, Csongrád) 
”Igen tisztelt becses menyegzői vendég!”  

20. századi vőfélyversek tartalmi és stilisztikai elemzése 

 

Több mint egy évtizede foglalkozom a lakodalom szokás rendszerével, ezen belül a vőfélyek 

szerepének kutatásával. Régi vágyam volt, hogy vőfélykönyveket, vagy a legkisebb egységnek 

számító vőfélyverseket tartalmilag és stilisztikailag vizsgáljam és rendszerbe foglaljam. 

Előadásomból megtudhatjuk, hogy a vőfélyverseket miért is kell közköltészeti alkotásoknak 

tekintenünk, hogy miképp elemezhetjük a vőfélyverseket az összehasonlító elemzés rendszerében. 

Fontos még a stílus és a poézis vizsgálata is a közköltészeti alkotásokon. Kik voltak azok a 20. 

századi csongrádi vőfélyek, akiknek verseit elemeztem? A legidősebbek: Kallai Sándor, Túri Kiss 

István és Vincze Pál, ők már nem élnek. A fiatalabb generáció tagja Szabó-Bogár Imre, sajnos ő 

sem él, vagy a felgyői Makra Vince. A régi csongrádi lakodalmak hangulatát adják vissza ezek a 

versek, humorral, jó kedvvel, éleslátással és bölcsességgel. 
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