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„ ... a néptan tanulmányozójának három stúdiumban kell ottho
nosnak lennie. Egyik az általános etnológia, amely az egész emberi
ségnek a népinél is régibb és egyszerűbb életét tárja fel előtte, másik
a mai népi réteg ismerete és pedig kettős ágazatban: egyik ág a tárgyi
néprajz (szoros értelemben vett etnographia), amely a nép készítette
és használta eszközöknek, ruházatnak, hajlékberendezésnek, külső
és házi foglalkozásnak módjait és formáit öleli fel; másik ága: a folk
lóré: mindaz, amit a nép szellemileg termel és annak lelkivilágát al
kotja; - e két főstudium mellett a harmadik az általános kultúr
történetem, amely megmutatja, mi szüremlett alá felső társas rétegek
ből a nép közé. [...]
Azt hiszem, nem lesz messze az idő, különösen Akadémiánk vár
ható agitációjának hatása alatt, hogy a néptan nálunk is bevonul a
középiskolai oktatásba, amivel hathatósan közre fog segíteni a két
elkülönült nagy nemzetrétegnek egybeforrasztásában. Ehhez majdan
tanerők kellenek s én boldog leszek és a Mindenható áldásos megse
gítésével tisztemet betöltöttnek fogom érezni, ha e tanerők között az
elsőket én bocsáthatom nemzetem rendelkezésére.
Solymossy Sándor

(Részlet 1929. szeptember 20-án elmondott székfoglaló beszédéből.)
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TUDOMÁNYTÖRTÉNETI
ELŐZMÉNYEK

A néprajz első egyetemi tanszékét 1929-ben szervezte meg a magyar
oktatási kormányzat a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. Er
re a 75 évvel ezelőtti eseményre emlékezik 2004-ben nemcsak a Szege
di Tudományegyetem, hanem a néprajz szak, a hazai tudományos élet
is. Az évforduló egybeesik a tanszék egykori professzorának, Bálint
Sándornak (1904-1980) születési centenáriumával. A két egymással szo
rosan összekapcsolódó évforduló lehetőséget kínál tehát nemcsak a
néprajz szak szegedi egyetemi történetének áttekintésére, hanem álta
lában az egyetemi néprajzi oktatás1 és a néprajztudomány intézmé
nyesülésének történetére2 vonatkozóan is Magyarországon.
A tanszékalapítást megelőző néhány évtized, a 19-20. század fordu
lója a néprajztudomány intézményesülése, elméleti és módszertani fej
lődése szempontjából meghatározó volt. Legfontosabb állomásait a Ma
gyarországi Néprajzi Társaság (1889) megalakítása és folyóiratának, a
máig létező Ethnographianak elindítása (1890) jelentette.3 Megjelen
tek az első helyi és táji vonatkozású néprajzi monográfiák, a múzeu
mok keretében sorra alakultak a néprajzi gyűjtemények4, amelyek a
korabeli elméleti alapvetésnek megfelelően a néprajz tárgyát jelentő
paraszti kultúra számos tárgyi és szellemi emlékét őrzik meg, s rögzí
tik.5 A millennium időszakában a figyelem tehát a népi (^paraszti)
műveltség felé fordult, s benne egyrészt a magyarság lelkiségének sa
játos megnyilvánulásait, másrészt a mögöttünk hagyott évszázadok
kulturális emlékeinek lenyomatát vélték megtalálni.
1 A néprajz oktatástörténetére vonatkozóan összefoglaló munka még nem született
Magyarországon. Rövid, általános összefoglalót írt Kosa László (Kosa 1989a 134135.). A folklorisztika oktatására vonatkozóan pedig: Folkloristics at Hungarian
Universities, in: Folklore - Contacts with European Ethnology and History. Acta
Ethnographica Hungarica Vol. 40. Ns. 3-4.1995. 295-480.
2 A néprajz tudománytörténetére vonatkozóan lásd: Kosa 1989a
3 Kósa 1989b.
4 Selmeczi Kovács - Szabó 1989.
5 Tálasi 1948.
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Ebből a folyamatból és intézményi körből nem maradtak ki a ma
gyarországi egyetemek sem. Református teológiai és pedagógiai fő
iskolai előzmények után6 a budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetemen az 1860-as években Toldy Ferenc7, az 1880-as években
pedig Gyulai Pál8 tartott folklorisztikai előadásokat.9 A budapesti
egyetem Földrajzi Tanszékén Hunfalvy János10 1873-tól adott elő
Egyetemes néprajz-ethtiographia címmel.” Az új tudományszak első
kinevezett oktatója a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen
He—mann Antal (1851-1926) volt egyetemi magántanárként, aki a
budai tanítóképző tanáraként ott is tartott néprajzi, folklorisztikai
órákat. Herrmann Antal a bécsi, kolozsvári és a budapesti egyete
men végezte tanulmányait. A kolozsvári egyetemen 1898-ban, nép
rajz tárgyköréből az országban elsőként lett egyetemi magántanár.
Hallgatói közé tartozott Györffy István, Viski Károly, Szendrey Zsigmond - a 20. század első felének meghatározó személyiségei a ma
gyar néprajzban - és Banner János, aki később a Szegedre költöző
egyetem régészeti tanára lett. A budai tanítóképzőben pedig
Istvánffy Gyulát, valamint a román Vuia Romulust12 tanította.
Herrmann Antal a 19-20. század fordulójának sajátos alakja volt.
Lényegében az ő inspirációi alapján szerveződött meg a Magyaror
szági Néprajzi Társaság, ő alapította és szerkesztette az első, bár
rapszodikusan megjelenő magyarországi néprajzi folyóiratot
Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn címmel. A hazai ciganisztika egyik megalapítójának is tekinthetjük. 1926. április 16-án
hunyt el. Hagyatéka, amelyet a szegedi egyetemi könyvtár őriz, jó6 Sárospataki Református Kollégium: Erdélyi János 1860-as évek; Nagyenyedi Refor
mátus Kollégium: Lázár István 19. század vége. Kosa 1989a. 134-135.
7 Toldy Ferenc (1805-1875) irodalomtörténész, orvos, a Magyar Tudományos Akadé
mia tagja (1831), a Kisfaludy Társaság alapítója (1836), majd igazgatója, az esztétika
és egyetemes irodalomtörténet magántanára (1850), rendes tanára (1861) a buda
pesti egyetemen.
8 Gyulai Pál (1826-1909) irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
(1858), a budapesti egyetemen Toldy Ferenc utóda az egyetemes irodalomtörténeti
tanszéken (1876), a Kisfaludy Társaság elnöke (1879).
9 Kosa 1989a. 134-135.
10 Hunfalvy János (1820-1888) statisztikus, földrajzos, történész, a budapesti egyetem
egyetemes és összehasonlító földrajz tanára (1870)
11 Kosa 1989a. 135.
12 Romulus, Vuia (1887-1963) bánsági származású román etnográfus.
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részt máig kiaknázatlan.13 Később, a 20. század elején a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen tartott néprajzi, folkloriszti
kai órákat Katona Lajos14, 1904-től az összehasonlító irodalomtör
ténet magántanára, 1908-tól a magyar irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára. A néprajz akadémiai befogadásának ezek azonban
csak az első lépései voltak.

13 Életéről és munkásságáról lásd: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Digi

tális kiadás; Paládi-Kovács 1999.
14 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Digitális kiadás; Reisinger 1982.
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A néprajz intézményei keretei Szegeden
1929-ig
A románok megszállta Kolozsvárról kiutasított, rövid átmeneti ide
ig Budapesten tartózkodó, majd 1921-ben Szegeden letelepedő' Fe
renc József Tudományegyetemen15 folytatta oktatói tevékenységét
az akkor már idős Herrmann Antal, aki 1921-ben címzetes rendkí
vüli, 1924-ben pedig címzetes nyilvános rendes egyetemi tanári ki
nevezést kapott, de tanszéket nem szerveztek neki.
A néprajz és folklorisztika mint tudomány azonban már sokkal
régebben jelen van Szeged életében és tudománytörténetében, első
sorban a piarista gimnázium révén. Ezt a 18. századtól a 20. századig
ívelő folyamatot egybekapcsolódó folytonosságában Bálint Sándor tanszékünk professzora 1947-1966 között - mutatta be.16 A kegyes
oskolából kinőtt népélet iránti érdeklődés legfontosabb képviselői Du
gonics András (1740-1818), Csapiár Benedek (1821-1906), Kálmány
Lajos (1852-1919), a bunyevác Antunovich Iván (1815-1888), Pintér
Sándor (1841-1915), a zsidó Löw Immánuel (1854-1944) voltak.17 Az
ő munkásságukat, amely tudománytörténetileg a preetnográfiai és
prefolklorisztikai szakaszhoz tartozik, vitte tovább maga Bálint Sán
dor is, s folytatták többen a 20. században. Ezek a gyökerek első pil
15 Serfőző (szerk.) 1994. 578-583.; Minker 2003.
16 Bálint Sándor (1904-1980) néprajzkutató, folklorista, a vallási néprajz megerősítője
Magyarországon, a néprajz magántanára (1934), egyetemi tanár (1947), a szegedi
Néprajzi Tanszék professzora 1947-1966. között. Életéről és működéséről számos
adat olvasható e tanulmányban, hiszen a Néprajzi Tanszékkel összeforrt élete és
munkássága.
17 Dugonics András (1740-1818) piarista szerzetes, író, egyetemi tanár (1774). - Csap
iár Benedek (1821-1906) piarista szerzetes, történész. - Kálmány Lajos (1852-1919)
római katolikus pap, folklorista, Szeged és az egykori Dél-Magyarország folkórjának
kutatója. - Antunovich Iván (János) (1815-1888) római katolikus lelkipásztor, vá
lasztott püspök (1876), a katolikus bunyevácok (=katolikus vallású délszláv cso
port Dél-Magyarországon) vallásos életének leírója. - Pintér Sándor (1841-1915) ügy
véd, néprajzi és régészeti kutatásokat végzett Észak-Magyarország területén a pa
lóc népcsoport körében. - Löw Immánuel (1854-1944) főrabbi, orientalista. V.ö.: Bá
lint 1976. 25., Bálint 1981a. 215-217., Péter 2002.
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lanattól kezdve erősítették a szegedi képzést, megjelentek az egyete
mi oktatásban is.18
A Ferenc József Tudományegyetemmel Szegedre költöző
Herrmann Antal már hetvenéves volt. „Néprajzi előadásai már csak
okos, szellemes rögtönzések voltak" - írta visszaemlékezésében Bá
lint Sándor, aki negyedéves korában, az 1925/1926-os tanév I. félév
ében hallgatta Bevezetés az etnológiába című előadását. Herrmann az
1921/22. tanév I. félévétől kezdve minden szemeszterben hirdetett
néprajzi előadásokat. 1923-tól minden félévben foglalkozott a cigá
nyok néprajzával, főleg népköltészetével és zenéjével.19
Az 1920-1930-as években azonban az egyetem más karain, s több
tanszékén is voltak néprajzi jellegű, tartalmú és szemléletű előadá
sok. Ezek az egyetemi évkönyvekben és anyakönyvekben rögzített
kurzusok jelzik, hogy abban az időben a mindennapok kultúrája iránti
történeti érdeklődés erős volt, s áthatott több tudományágat is. Ezek
bizonyára közrejátszottak a néprajz önálló tudományszakként való
elismerésében, s előkészítették, megalapozták az önálló tanszék léte
sítését. Herrmann Antal mellett 1922-től kifejezetten néprajzi tema
tikájú előadásokat tartott még Szegeden Banner János20 a régészet
tanára is. Herrmann Antal halála után, 1926-1929 között az ő előadá
sai képviselték tudományszakunkat a szegedi Bölcsészeti, Nyelv- és
Történettudományi Karon.

18 Bálint 1976. 7-52., Bálint 1996. Bálint Sándor személyes szóbeli visszaemlékezése
Herrmann Antalra, magnetofon felvétel 1979. október 24- Kunszentmárton, amely
nyomtatásban is megjelent. Lásd: Bálint 1999.
19 Szegedi Tudományegyetem Irattár (a továbbiakban SZTE Irattár), anyakönyvek
20 A régész Banner János (1888-1971) a kolozsvári egyetemen szerzett történelem
földrajz szakos tanári oklevelet, Herrmann Antal egykori kolozsvári tanítványa.
Szakdolgozatát a békési magyarság népi építkezéséről írta Cholnoky Jenő geo
gráfus professzornál. E tárgykörből készítette doktori értekezését is. Banner Ma
gyarország tárgyi néprajza, kapcsolatban az ország demográfiájával, különös tekintettel
az Alföldre és Délmagyarországra című tárgykörből 1922. július 5-én habilitált. 1929.
április 25-én címzetes nyilvános rendkívüli tanár, 1937. július 1. nyilvános rend
kívüli tanár, egyetemi tanár 1938. augusztus 9. A tudományok kandidátusa (1952),
doktora (1957). Banner János 1924 februárjától az Archaeológiai Intézet oktatója
lett, de néprajzi előadásait ezután sem szüneteltette. V.ö.: Szegedi Egyetemi Alma
nach 1996. 86-87.
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A SZEGEDI NÉPRAJZI TANSZÉK
SZERVEZETI KERETEI
Az Etnográfiai Intézet megalapítása: 1929
A néprajz hazai tudománytörténetében sokáig nem volt adatunk
arra vonatkozóan, hogy miért Szegeden és miért az 1920-as évek
végén alapították meg az elsó' néprajzi tanszéket.21 Mik voltak a
tanszékalapítás eló'zményei? Milyen megfontolások alapján válasz
tották ki Szegedet? Milyen egyéb alternatívák léteztek? S milyen
személyei megfontolások húzódtak meg a néprajz önálló katedrá
jának létrehozása mögött? Szakunk tudománytörténete nem ad vá
laszt a tanszékalapítási törekvések hátterére.22 Nem tudjuk ponto
san, hogy az önálló néprajzi tanszék szervezésének igénye és ötlete
mikor merült fel. Az iratokból úgy látszik, valamikor az 1920-as
évek második felében, s hogy a törekvés nem a szegedi egyetemről
indult ki, hanem minisztériumi elhatározás húzódott meg mögöt
te, ez pedig összefüggésben állt a felsőoktatás nagyarányú átszer
vezésével.23 Ennek legfontosabb eleme a felsőoktatás decentralizá
lása volt Klebelsberg Kuno minisztersége idején,24 de a megvalósí
táshoz hozzájárult Szeged város áldozatkészsége is.25 A kiindulási
21 A tanszék vázlatos történetét megírta Péter László (Péter 1997.), valamint össze
foglalta Juhász Antal (Juhász 1996).
22 Kosa 1989a.
23 A Szegedi Tudományegyetem iratait részben a Szegedi Tudományegyetem Irattára
(a továbbiakban SZTE Irattár), részben pedig a Csongrád Megyei Levéltár Szegedi
Levéltára (a továbbiakban CSML SZL) őrzi. Az SZTE Irattárában és az egyetemi Köz
ponti Könyvtárban korábban Juhász Antal végzett kutatásokat a néprajzi előadások
tárgykörében, 1921-től kezdődően. A kutatásokban még Nagy Péter, Zádori Zsu
zsanna, az Egyetemi Könyvtárban Purgel Nóra segített. A CSML SZL-ban Mód Lász
ló és Simon András végzett adatgyűjtést. Adataik átengedését ezúton köszönjük. A
Magyar Országos Levéltárban (MÓL) a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ira
tai között tekintettem át a Ferenc József Tudományegyetem iratait.
24 Klebelsberg Kuno (1875-1932) vallás és közoktatási miniszter 1922-2931, az MTA

tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
25 Péter 1997.239-240,246-249.
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alap a korábban felekezeti (katolikus) polgári iskolai tanárképzés
állami ellenőrzés és irányítás alá vonása, azaz átszervezése és Bu
dapestről Szegedre helyezése volt. A püspöki kar ezt azzal a felté
tellel támogatta, hogy az ún. világnézeti tárgyak (filozófia, magyar,
történelem) tanítását, a többségében református professzorokat fel
vonultató egykori kolozsvári egyetemen, katolikus tanárok kineve
zésével szavatolják.26 Ez ugyan nem érintette a néprajz tanszékét,
ám éppen ez az átszervezés teremtett lehetőséget ahhoz, hogy a
költségvetésen belüli átcsoportosítással a szegedi egyetemen új tan
székeket alakítsanak ki.
A fejlesztési tervek mögött Klebelsberg Kuno állt. Elképzelései
az események menetében változtak, alakultak. A nehéz gazdasági
és pénzügyi helyzet nem tette lehetővé Klebelsberg szerint, hogy
„minden szak mind a négy egyetemünkön [Budapest, Debrecen,
Pécs, Szeged] egyenletesen legyen kiépítve". Ezért szakosodásra
gondolt. Elképzelései szerint „Szegeden a természettudományokat,
a tősgyökeres Debrecenben a hungarológiát, magyar néprajzot, ant
ropológiát és az ezzel rokon szakokat kellene behatóan művelni."27
A néprajzi tanszék megszervezésének gondolata először tehát Deb
recennel kapcsolatban merült föl. Hogy végül mégis Szegedre ke
rült, összefügg a már említett polgári iskolai tanárképzés átszerve
zésével, s Szegedre helyezésével.
Az önálló néprajzi tanszék megalapítására Klebelsberg Kuno val
lás- és közoktatásügyi miniszter 1928. évi 51.587/1928.IV. számú
átiratában tett javaslatot a pénzügyminiszternek. 28 E javaslat köz
vetlen előzményeit sajnos nem ismerjük. Azt írta, hogy az átszer
vezés során „törekszem a célszerű takarékosság szempontjainak ér
vényesítésére, e helyett is utalni kívánok arra, hogy a Pedagógiumnak nevezett férfi polgári iskolai tanárképzőt és az Erzsébet Nőis
kola keretében működött leány polgári iskolai tanárképzőt egyesí
tettem és a szegedi egyetem bölcsészeti karához csatoltam ..." „Az
átcsoportosítás eredménye az, hogy a négy tudományegyetemen

26 Péter 1997.259-263.
27 Klebelsberg 1929. 63. Idézi Péter 1997. 251.
28 CSML SZL VIII.2.6.577. a Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának iratai (a továbbiakban: a FJTEBTK iratai) - hivatkozás a Kar 1929. május
21-i, Solymossy Sándor megválasztását jelentő levelében.
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10, az Országos Képzőművészeti Főiskolán pedig egy tanszék át
alakulása válik lehetségessé ..."29 A terv élvezte a minisztertanács
támogatását is. Az átcsoportosítás, s az új tanszékek költségigénye
megjelent az 1929-es költségvetésben is. Klebelsberg név szerint is
említette Solymossy Sándort, akit az Erzsébet Nőiskoláról egysze
rűen áthelyezni kívánt a szegedi egyetemre. A későbbi események
azt mutatják, hogy formálisan nem volt szó áthelyezésről, de való
színűsíthetjük, hogy a háttérben Solymossy Sándor - tanszéke meg
szűnése miatt is - erős hivatalos támogatást élvezett. Gyakorlatilag
ez mégis egy áthelyezés volt. Ez azonban - meglepő módon - az
iratokból nem tükröződik. Az átszervezés során a szegedi egyetem
végül három professzori helyet kapott, köztük: „Az etnográfia ta
nárát, aki jelenleg is az V. fizetési osztályban van, az Erzsébet nőis
kolából egyszerűen áttesszük a szegedi egyetemre. Egyébként is az
etnográfiái tanszék leginkább a szegedi egyetemen van helyén, ahol
a Nagy Magyar Alföld idevágó viszonyaiban pompás tanulmányi
tér nyílik" - olvasható Klebelsberg terveiben.30
A tanszék felállítására, a professzorátus betöltésére a Ferenc Jó
zsef Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi
Kara 1929. március 14-én tartott ülésén bizottságot küldött ki. Elő
adójává Kogutowicz Károly egyetemi tanárt, a földrajz professzorát
kérte föl. A tanszékalapítást előkészítő jelentését Kogutowicz Károly
1926. április 10-én vetette papírra és tárta a kari tanács elé.31 Ebből
kitűnik, hogy a bizottság nagy körültekintéssel végezte munkáját.
Nem tartjuk kizártnak, hogy a bizottság tagjai Solymossy Sándor sze
mélyével kapcsolatos miniszteri terveket nem ismerték. Ám az is le
hetséges, hogy a miniszteri szándék ismeretében hozták meg szemé
lyi előterjesztésüket. A személyi ügyek mellett eldöntendő volt az az
elvi kérdés is, hogy etnográfiai vagy etnológiai, azaz a korabeli értel
mezés szerint elsősorban magyar népi (paraszti) vagy Európán kí
vüli kultúrákkal foglalkozó tanszéket alapítsanak-e, hiszen a „geo
29 MÓL 51.587/1928. VKM 112/lv, 113r a FJTEBTK iratai
30 MÓL, a FJTEBTK iratai 51.587/1928. VKM 112/lv, 113r
31 CSML SZL VIII. 2.6.548. a FJTEBTK iratai. Kogutowicz Károly (1886-1948) föld
rajztudós, egyetemi tanár, az ún. emberföldrajz irányzatának képviselője. 1919től tagja a Magyar Néprajzi Társaság választmányának. 1926-ban a Néprajzi Tár
saság Emberföldrajzi Szakosztályának tagjaként elindította a Föld és Ember című
folyóiratot.
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gráfus, historikus és nyelvész hallgatóinknak elsó'sorban ethnológiai
ismeretekre van szükségük", de szükség volna egy erős Alföld-kuta
tó intézetre is, fogalmazott Kogutowicz.32 Számba vette szinte az
összes, a magyar néprajztudományban és folklorisztikában, valamint
az etnológiában szóba jöhető, a tanszék vezetésére alkalmas tudóst.
A korabeli hazai néprajzkutatás tizenhárom vezető személyiségét so
rolta fel.33 Tanulságos, hogy a bizottság tagjai, elsó'sorban Kogutowicz
Károly, hogyan vélekedett a húszas évek második felének jeles nép
rajzkutatóiról. Jelentését azzal zárta, hogy „Bátky Zsigmond34 a Ma
gyar Néprajzi Múzeum igazgatója, valamint Györffy István35 e mú
zeum igazgató őre, egyetemi magántanár, a magyar tárgyi néprajz
legkiválóbb képviselői nem foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy
működésük színterét áttegyék a mi egyetemünk székhelyére; Róheim
Géza36 az ő egyoldalú freudista felfogásával tekintetbe nem jöhet,
Solymossy Sándor37 és Bibó István38 személyétől eltekintve a többi
felsorolt szakember [.,.] tiszteletreméltó, de rövid tudományos tevé
kenységüknél fogva a tanszék betöltése szempontjából [...] ez idő

32 CSML SZL VIII. 2.6.548. a FJTEBTK iratai
33 A jelentés abc sorrendjében: Bátky Zsigmond, Banner János, Berze Nagy János, Bibó
István, Cs. Sebestyén Károly, Ecsedy István, Ernyey József, Győrffy István,
Madarassy László, Róheim Géza, Solymossy Sándor, Szendrey Zsigmond, Viski
Károly. Figyelemre méltó lehet persze az is, hogy kik maradtak ki e névsorból: pl.
Sebestyén Gyula.
34 Bátky Zsigmond (1874-1939) etnográfus, geográfus, 1919-től a Magyar Nemzeti Mú
zeum Néprajzi Osztályának vezetője.
35 Györffy István (1884-1939) etnográfus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Aka
démia tagja, 1929-től egyetemi magántanár, 1934-ben nyilvános rendes egyetemi
tanár a budapesti egyetemen, a Néprajzi Tanszék vezetője. A magyar nép anyagi
műveltségének kiemelkedő kutatója.
36 Róheim Géza (1891-1953) néprajzkutató, pszichoanalitikus, a pszichoanalitikus et
nológia nemzetközileg elismert képviselője.
37 Solymossy Sándor (1864-1945) néprajzkutató, folklorista, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja (1922), rendes tagja (1933), a budapesti egyetem magánta
nára „etimológia" tárgykörben (1922), az Ethnographia folyóirat szerkesztője (19191931), fő kutatási területe a népmese-, néphit, balladakutatás, a néprajz és az össze
hasonlító etnológia elméleti kérdései.
38 Bibó István (1867-1935) a szegedi egyetemi könyvtár igazgatója (1924), a Magyar Fi
lozófiai Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Társadalomtudományi Tár
saság tagja, többek között a Népünk és Nyelvünk című folyóirat alapítója és szer
kesztője, a filozófia, a néplélektan, az etnológia és a könyvtártudomány kutatója.
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szerint nem jöhetnek számításba".3940
Kogutowicz Károly jelezte, hogy
Bibó István, az egyetemi könyvtár igazgatója nem kívánja magát je
löltetni, ezért a kiküldött „Bizottság Karunknak ajánlja Solymossy
Sándor meghívását".41’
A kari tanács 1929. április 25-i ülésén némi vita és egy különvéle
mény rögzítése után elfogadta a bizottság jelentését, és Solymossy
Sándor pályázat kiírása nélküli meghívása mellett döntött.41 A kü
lönvéleményt Imre Sándor egyetemi tanár fogalmazta meg: a meg
hívás helyett pályázat kiírását kérve.42 Azzal érvelt, hogy mind a
miniszteri irat, mind pedig az 1929/1930. évi költségvetés a tanszé
ket „etnográfiainak" nevezi, Solymossy Sándor pedig folklorista. Vele
szemben - a hivatkozásokból kiolvashatóan, de név nélkül - Györffy
Istvánt ajánlotta.43 A kar döntéséről Mészöly Gedeon dékán értesí
tette Solymossyt,44 aki május 11-én írott levelében „az újon szerve
zett néptudományi tanszékre" meghívását örömmel elfogadta.45 A
kar május 21-i átiratában - a különvéleményt is mellékelve - értesí
tette a minisztert, aki ezek után Solymossy Sándort nevezte ki a sze
gedi néprajzi tanszékre.
A kari tanács, szeptember 26-i ülésén Kogutowicz Károly dékán „be
mutatja a V.K. Miniszter urnák 410-11-1388/1929. számú, dr.
Solymossy Sándornak az ethnografiai tanszék nyilvános rendes taná
39 CSML SZL VIII. 2.6.548. a FJTEBTK iratai
40 CSML SZL VIII. 2.6.548. a FJTEBTK iratai
41 CSML SZL VIII. 2.6.555. a FJTEBTK iratai. A jelentésből megtudjuk, hogy a tan
székalapítás igénye nagyjából egyidejűleg jelentkezett a budapesti egyetemen is,

ott azonban elhalt a törekvés.
42 Imre Sándor (1877-1945) pedagógiatörténész, a kolozsvári (1904), majd a budapesti
egyetem (1912) magántanára, 1924-től egyetemi tanár. Önéletrajzában Bálint Sán
dor úgy említi, mint aki nagy hatással volt szemléletének kialakításában. Bálint
1981b. 236.
43 CSML SZL VIII. 2.6.577. a FJTEBTK iratai. Különvéleményében Imre Sándor
Kogutowicz Károly jelentésére is hivatkozva Solymossy Sándort nem tartja eredeti
felfogású és önálló gondolkodású szakembernek. Vele szemben Györffy Istvánnak
mind etnográfiai, mind folklorisztikai dolgozatait kitűnőnek mondja, s tőle várja
az Alföld-kutatás elindítását is.
44 Mészöly Gedeon (1880-1960) nyelvész, nyelvtörténész, a Magyar Tudományos Aka
démia tagja, egyetemi tanár (1922), a Finnugor Nyelvészeti Tanszék vezetője (19221940). Önéletrajzában Bálint Sándor azt írja, hogy szemléletének kialakulására leg
nagyobb hatással Mészöly Gedeon volt. Bálint 1981b. 236.
45 CSML SZLVIII. 2.8.577. a FJTEBTK iratai
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rává való kineveztetésére vonatkozó rendeletét. Jelenti, hogy nevezett
új Kartárs f. hó 20-án székfoglalóját megtartotta, a dékáni hivatal dr.
Solymossy Sándor működésének megkezdését a minisztériumnak be
jelentette, továbbá, hogy a III. emeleti 6. és 5. számú két helyiség dr.
Solymossy Sándornak átadatott és az Ethnografiai Intézet legszüksé
gesebb bútorberendezése ügyében a szükséges intézkedés megtéte
tett. Ugyanezen az ülésen felkérték Solymossy Sándort, „mint legutóbb
kinevezett professzort, a jegyzői teendők ellátására".46 Az új tanszék
ről és vezetőjéről hírt adott az Ethnographia folyóirat is.47
Solymossy Sándor az akkoriban még szokásos székfoglalóját a kö
rülményekhez igazította: kiemelte az alkalom történelmi jelentősé
gét, amikor „a többi tudománnyal egyenlő rangú és horderejű stúdi
um: a néptan jut [... ] érvényesüléshez a tudományok hivatalos csar
nokában".48 Jelezte a magyar néprajz elmaradottságát európai össze
hasonlításban. Ennek egyik okát abban látta, hogy hazánkban gyön
ge a középosztály, amely a nép, Solymossy értelmezésében a paraszt
ság, és a felső rétegek között közvetíthetett volna, s a nép értékeit
megismertette volna. „Pedig a külföldet [...] nem a mi általános kö
zép-európai nívónk [...] érdekelte, hanem az, ami bennünk sajáto
san magyar, ami nemzeti jellegünket alkotja s amit legtisztábban, leg
épebben megőrizve, a magyar népiélekben találunk meg." Solymossy
Sándor itt lényegében azt a gondolatot fejtette ki már 1929-ben, amit
egy évtizeddel később sokkal határozottabban Györffy István írt le A
néphagyomány és a nemzeti művelődés című könyvében: „Ma a
nyugateurópai szabású iskola- könyvműveltség fénykorát éljük s a
nemzetmegtartó hagyományok ápolásával nem törődünk. Valami
alacsonyrendűség érzése vett erőt rajtunk. Nem becsüljük azt, ami a
mienk. Kapva-kapunk mindenen, ami idegen, ami 'európai'. Pedig
Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az euró
pai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gya
rapítottuk az európai művelődést!"49 Hasonló gondolatot fogalma
46 CSMLSZLVIII. 2.8.577. a FJTEBTK iratai
47 CSML SZL VIII. 2.6.90. a FJTEBTK iratai. „Dr. Solymossy Sándor magántanár, az
Erzsébet Nőiskola rendes tanára, 1929. évi augusztus 22-én egyetemi nyilvános ta
nárként kineveztetett az újonnan rendszeresített ethnographiai tanszékre." Györffy
szerk. 1932.334.
48 Lásd a Függelékben!
49 Györffy 1939. 8.
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zott meg később Kodály Zoltán is, amikor azt írta: „Most a művelt
rétegen a sor, hogy felkarolja [a népzenét], megőrizze, hogy élete cse
lekvő része legyen. [... ] S eljön az idő, mikor a művelt réteg a néptől
átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nem
zeti közösségnek, a nemzetté vált népnek."50 Az egyetemi tanszék
feladatának székfoglalójában Solymossy Sándor a „részletmunka
összefoglaló ismertetését" és „tudományos rendszerbe foglalását" tar
totta. A szegedi alapítást jónak nevezte annak a hagyománynak alap
ján, amit Szeged a „népies irodalomban" betöltött és betölt. A szelle
mi talaj előkészítésében említette Gárdonyi Gézát, Mikszáth Kálmánt,
Dankó Pistát és Pósa Lajost, valamint Tömörkény Istvánt és Móra
Ferencet. Méltatta Kálmány Lajos gyűjtőmunkásságát is. A felada
tok között az anyaggyűjtés, a rendszerezés és feldolgozás fontossá
gát hangsúlyozta. A gyűjtésben az „amateurök" mozgósítását sür
gette, a rendszerezésben - külföldi példák alapján - archívumok lét
rehozását és a szakmabeliek összefogását.
Alapvető változás tudományszakunk oktatásában tehát az 1929/
1930-as tanévvel következett be. A kultuszkormányzat ekkor szer
vezett önálló katedrát a néprajz számára a Ferenc József Tudomány
egyetemen. Az újonnan létrehozott, Magyarországon az első néprajzi
tanszék professzora 1934-ig tudományszakunk egyik korabeli szak
tekintélye, a folklorista Solymossy Sándor akadémikus, a néprajz ve
zető folyóiratának, az Ethnographiának szerkesztője lett. Solymossy
Sándor feleségével együtt Szegedre költözött. Átmenetileg a Royal
Szállóban lakott,51 majd lakást bérelt a Löw Lipót (most Bolyai Já
nos) u. 8. sz. házban.52 Szegedre kerülése azt is jelentette, hogy be
kapcsolódott a Város kulturális, tudományos életébe is. Ennek kere
tet akkor a Dugonics Társaság adott.53
Solymossy Sándor munkásságát a néprajz tudománytörténete kü
lönbözőképpen ítéli meg. Bálint Sándor, a tanítvány és utód a ma
gyar egyetemtörténet és néprajz korszakos eseményének tartja
50 Kodály é.n. 74.; Kodály 19694. 93-94.
51 A Magyar Kir. Ferencz József Tudományegyetem Almanachja az MCMXXX1-XXX11, tan

évről. Szeged, 1932. 64-65. Ehhez költözési segélyt kért és kapott: MÓL VKM K6961929-410—11
Szeged sz. kir. Város címtára. Szerk. Kalotay László. Szeged, 1930. 180.
A Magyar Kir. Ferencz József Tudományegyetem Almanachja az MCMXXXI-XXX11, tan
évről. Szeged, 1932. 64-65.
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Solymossy kinevezését a szegedi egyetemre. Munkásságát Katona
Lajosé mellett a legjelentősebbnek tartja a 20. század elején. „Egyete
mes európai látókörrel és kivételes készültséggel" vizsgálta a líra és
az epika eredetét, a magyar népballada és a népmese világát, írta
Bálint Sándor.54 A tanítvány Ortutay Gyula hasonlóan nagy elisme
réssel méltatta.55 Külön kiemelte szerteágazó és mély műveltségét,
humanista meggyőződését, nagyszerű pedagógiai érzékét, amellyel
az induló szak első hallgatóit a tudományos élet felé terelgette. Elis
merően ítélte meg Solymossy Sándor tudományos tevékenységét Ka
tona Imre és Voigt Vilmos. Szemléletéből kiemelik, hogy „komplex
módszerrel vizsgálta" kutatásai tárgyát. Munkássága nemcsak a folk
lorisztikára, hanem az összehasonlító etnológiára is kiterjedt. Fonto
sak tudománynépszerűsítő előadásai és tudományszervező tevékeny
sége. Tájékozott volt a nemzetközi szakirodalomban, annak eredmé
nyét rendszeresen közvetítette a magyar tudományosság számára.
Tagja volt több hazai és külföldi tudományos társaságnak (Folklore
Fellows, Semaines d'Ethnologie Religieuse), s együttműködött kora
jeles kutatóival (Walter Anderson, N. P. Andrejev, Jan de Vries). „Szé
les körű kitekintése, filológiai pontossága, máig megfelelő, alapos,
komplex módszere sem avult el."56 Ugyanezt emelte ki szubjektív
hangú visszaemlékezésében Ortutay Gyula is. Solymossy professzor
írásai, előadásai és szemináriumai más tudományterületek felé is el
vezették az olvasót és a hallgatót, további kutatásokra ösztönöztek.57
Más véleményen van Kosa László, aki szerint Solymossy „nem volt
a reá háruló szerepkörökhöz kellően tehetséges [...] pályáját fokról
fokra megkésettségkísérte".58 Jellegzetes szobatudósnak mondja, aki
terepre nem járt. Mégis ő lett a két világháború közötti Magyarorszá
gon a „vetélytárs nélküli vezető folklorista, s ebben a minőségben
kapta meg a 'keresztény kurzustól' a magyar néprajz első önálló egye
temi tanszékét".59

54 Bálint 1976. 45-46.
55 Ortutay 1939. Ezt az írását Ortutay közreadta más tanulmánykötetében is: Ortutay
1966.
“ Katona - Voigt 2000.182-183. Lásd még: Verebélyi 1991.
57 Ortutay 1939., Ortutay 1966.
58 Kosa 1989a. 162.
59 Kosa 1989a. 162.
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Az újonnan feltárt adatok fényében nem tudjuk elfogadni Kosa
László véleményét Solymossy Sándor szakmai kvalitásairól és megkésettségéről. Jóllehet, Solymossy életművéből valóban hiányoznak
a könyvek, a korszakos nagy monográfiák, ám már életének húszas
éveitől fontos tanulmányokat publikált nemcsak a szövegfolklór, ha
nem az irodalom és folklorisztika határterületéről. Életének első fele
esett arra az időszakra, amikor a néprajz és folklorisztika tudomá
nyos módszerei, szervezeti és publikációs keretei még csak formá
lódtak. S a tudománnyá válásban Solymossy Sándornak fontos sze
repe volt.60 Harmincévesen a folklór drámáról írta doktori értekezé
sét 1894-ben, amit már megelőzött és követett is jónéhány más, fon
tos tanulmány a történeti folklór, a mesekutatás, a történeti néphit
kutatás, a líra és epika különböző témaköréről.61 Határozottan kiraj
zolódott érdeklődése az őstörténet, a történeti folklór, a honfoglalás
korának műveltségével kapcsolatosan. Kutatóként és szervezőként,
főleg a Magyar Néprajzi Társaságban évtizedeken meghatározó sze
repet játszott - jóllehet kenyérkereső foglalkozása sokáig sem egye
temhez, sem múzeumhoz, hanem a közoktatáshoz kötötte. Egyete
mi magántanársága után katedrát valóban későn, idős korában ka
pott. De ez nem tőle függő körülmény volt. Energiáját 1929-ig egy
más jellegű tanítás kötötte le. A néprajz egyetemi tanáraként kartár
sainak és tanítványainak jó véleménye alakult ki tevékenységéről. A
magyarság néprajza 3. és 4. kötetébe már nyugalomba vonulása után
több fejezetet írt. A kortársak véleménye tehát nem volt negatív.62
Az előzmények ismeretében egyetemi tanárrá kinevezésével kap
csolatban sem tartjuk tehát elfogadhatónak Kosa László vélemé
nyét. A bölcsészkar tanárai között akkor még többségben a Kolozs
várról érkezett professzorok voltak, akik a tudományos teljesítmény,
a hazai és a nemzetközi megítélés alapján, és egyéb körülmények
(pl- Szegedre költözés) figyelembe vételével mondtak véleményt a
szóba jöhető jelöltekről, s hívták meg Solymossy Sándort pályázat
nélkül az újonnan létesített tanszékre. Az ellenvéleményt megfo
galmazó Imre Sándornál sem lehet érezni, hogy a kormányzat ré

: Ortutay
60 (Dömötör Sándor)D. S. 1934. 97.
61 Munkásságáról lásd: (Dömötör Sándor) D. S. 1934. Még: Katona - Voigt 2000.

182-183.
2 D. S. (Dömötör Sándor) 1934.
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széről bármiféle nyomást érzett volna Solymossy kinevezésével kap
csolatban. Valószínű, hogy a kar bölcsen élt a felsőoktatási átszer
vezés által lehetővé tett tanszékalapításokkal. A néprajz egyetemi
tanárának kiválasztásánál pedig a bölcsészkar professzorai a tekin
télyes, tudományszervezői képességéről már tanúságot tett, tapasz
talt, idősebb, s nemzetközileg elismert jelöltet részesítették előny
ben. Ez az új tanszék egyetemen belüli helyét is kijelölhette, erősít
hette. A sorok között nem lehet kiolvasni az oktatási kormányzat
„keresztény kurzusának" sugalmazását, javaslatát. Ellenkezőleg: a
szegedi egyetemnek, mint a nyitott, liberálisabb kolozsvári szellem
őrzőjének híre még a késői 30-as évekre is megőrződött. A „keresz
tény kurzus" előretöréseként, s főleg a katolikus szellemiség ellen
súlyként szerepeltetéseként értelmezik sokan a szerzetes egyetemi
tanárok (Sík Sándor, Klemm Antal, Várkonyi Hildebrand, később
Hermann Egyed) kinevezését. Ám ők - katolikus papi voltukkal
együtt - koruk kiváló tudósai voltak, s az egyetemi, kari iratokból
semmiféle feszültség nem érződik köztük és Kolozsvárról szárma
zó (református) professzorok között a napi ügyek intézésében.63
Nem mellékes körülmény az sem, hogy a „keresztény kurzus" tan
székalapításai milyen eredményt hoztak: „az új professzorok által
képviselt 'katolikus valláserkölcs' sok esetben haladóbb, modernebb,

63 Két évvel Solymossy Sándor kinevezése után, 1931. május 11-én a már idős
Vikár Béla levélben fordult gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszterhez, amely
ben egy folklór tanszék felállítását javasolja. A kissé furcsa megfogalmazású
és az események után kullogó, megkésett levélben Vikár kifogásolja Solymossy
Sándornak mint folkloristának a szegedi néprajzi katedrára történt kinevezé
sét, mert folklorista. Itt visszaköszön a kari tanácsban is felbukkant gondolat,
hogy a miniszter etnográfiai vagy folklorisztikai tanszéket alapított. Vikár
rossznak tartja a helyszín megválasztását is, mert „az Alföld nem főfontossá
gú területe a néprajznak, még kevésbé a folklórénak. Hogy az utóbbinál ma
radjunk, írja, sokkal fontosabb a pécsi egyetem hatáskörébe eső Dunántúl és a
debreceni egyetemhez csatlakozó Felvidék ..." A helyzet rendezésére
„szaktanácskozmány összehívását" javasolja a miniszternek. MÓL VKM 5374/
1931. A beadványnak semmiféle visszhangjáról a forrásokból, kortásak sze
mélyes visszaemlékezéseiből nem értesülünk. Mögötte valószínűleg szemé
lyes konfliktus állhatott. Nem gondolom, hogy szerepe lehetett 1934-ben a pro
fesszori állás Budapestre helyezésében. Fontosnak tartjuk, hogy a debreceni
és a pécsi egyetemen felállítandó néprajzi tanszékről említést tesz. E helyeken
csak 1949-ben illetőleg 1989-ben létesült néprajzi tanszék.
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életközelibb tartalmakat hordozott, mint protestáns kollegáik vi
lágszemlélete".64 Bálint Sándor tanítványként és munkatársként is
nagy elismeréssel szólt Solymossy Sándorról.65
Hogy Solymossy Sándor nem okozott csalódást professzor tár
sainak sem az oktatásban, sem pedig a tudományos életben, s ez
zel nemcsak a szegedi egyetem, hanem a hazai néprajzi tudomá
nyosság európai hírnevét is öregbítette, elég csak Ortutay Gyula
és Dömötör Sándor visszaemlékezéseire, Solymossy hazai cikkei
re és külföldi publikációira, valamint egyetemi kurzusaira utal
nunk.66 Solymossy Sándor igyekezett - más, újonnan Szegedre ki
nevezett tanártársához hasonlóan - a nyitottnak mondható sze
gedi tudományos közéletbe is bekapcsolódni. Nemcsak hogy Sze
gedre költözött, hanem tagja lett a Dugonics Társaságnak - ez min
dig fontos szegedi legitimációs tényezőnek számított —, valamint
az egyetemhez kötődően a Szegedi Állami Középiskolai Tanár
vizsgáló Bizottságnak is. Ezt a szerepét még egy ideig nyugdíja
zása után is betöltötte.67
Solymossy Sándor 1930. szeptember 1-től díjtalan gyakornok
ként maga mellé vette Bálint Sándort, akit már a budapesti egye
temről ismert.68 Bálint Sándor megbízatását a kar Solymossy ja
vaslatára évente meghosszabbította, amelyet a miniszter megerő
sített és helybenhagyott.69 1933. szeptember 1-től 1934. augusztus
31-ig Bálint Sándor fizetés nélküli tanársegéd lett. Az egyetem fel
terjesztését a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1933. augusz
tus 7-én megerősítette.70
64 Csapiár 1967.16.
65 Személyes szóbeli visszaemlékezés, magnetofon felvétel 1979. október 24Kunszentmárton. Különösen Bátky Zsigmonddal, Györffy Istvánnal és Viski
Károllyal vetette Solymossyt össze, aki Bálint Sándor szerint megérdemelten lett a
néprajz első magyarországi nyilvános rendes tanára.
66 Ortutay 1939. valamint lásd e tanulmány oktatásról szóló részét, amelyben
Solymossy Sándor kurzusaira is utalunk. Lásd még: (Dömötör Sándor) D. S. 1934.
67 Magyarország tiszti cím- és névtára XUII. Évfolyam 1935. Szerkeszti és kiadja a Magyar

Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1935. 270.
68 Ennek igazoló iratai Bálint Sándor 1947-es egyetemi tanári kinevezését és szolgálati
idejét rögzítő iratcsomóban találhatók. MÓL XIX-I-1-4-84-1-B-171477/1947.186d
69 MÓL XIX-I-1-4-84-1-B-171477/1947.186d
70 CSMLSZL Vili. 2.8.14. a FJTEBTK iratai, valamint MÓL XIX-I -1-4-84-1-B-171477/

1947.186d
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A szegedi néprajzi tanszék élére történt kinevezésekor, 1929-ben,
Solymossy Sándor már 65 éves volt.71 Bár munkáját nagy odaadás
sal végezte, de 70 éves korában, öt évvel később 1934. október 1-től
nyugalomba kellett vonulnia. Nyugdíjazását 1934. augusztus 28-án
már az új miniszter, a történész Hóman Bálint írta alá.72 A szegedi
Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 1934.
szeptember 10-i ülésén emelkedett szavakkal búcsúzott el volt pro
fesszorától: „Amit kedvezőbb körülmények között Kohler73 végzett
Németországban, Clouston74 Angliában, Cosquin75 Franciaország
ban, azt a feladatot oldotta ő meg nálunk Magyarországon. [...] Em
lékét megőrizzük, arcképét tanácskozó termünkben és a semináriumban elhelyezzük, hogy hirdesse magistris at scolaribus: ő volt az
ethnographia első nyilvános rendes tanára, de nem az utolsó". A
Kari Tanács kimondta továbbá, hogy - Solymossy Sándor javasla
tát is figyelembe véve - „az Ethnographiai Intézetet összes ingósá
gaival együtt fenntartja, annak felügyeletével - további intézkedé
sig - dr. Sík Sándor ny. r. tanárt bízza meg. Az intézet keretein be
lül való további munkásságra és annak irányítására dr. Cs. Sebes
tyén Károly76 és dr. Bálint Sándor ethnographiai magántanárokat
71 Ezt kérte is, hogy fizetése megállapításakor vegyék figyelembe, hogy ne érje hátrány
pl. azokkal szemben, akik fiatal korukban jutottak a professzorátusnak megfelelő fize
tési osztályba, s ott az évek teltével emelkedni tudtak. MÓL VKM K636-1929-410-11
72 CSML SZL VIII. 2. 8.14. a FJTEBTK iratai. Lásd még: CSML SZL VIII.2.8.745. a
FJTEBTK iratai
73 Kohler, Joseph, német jogtörténész, jogfilozófus (1849-1919), egyetemi tanár, a jogtudo
mányban az ún. újhegeliánus iskola megalapítója. A jogot kultúrterméknek tekinti.
74 Clouston, William Alexander (1843-1896) brit etnológus, bizonyos kulturális elemek eu
rópai jelenlétét, ázsiai eredetét a migráció és a kereskedelem hatásának tulajdonította.
75 Cosquin, francia mesekutató.
76 Cs. Sebestyén Károly (1876-1956) etnográfus, 1898-ban rajztanán oklevelet szerzett. 1898ban Pancsováról áthelyezték a szegedi III. kerületi álla mi polgári fiúiskolához (itt ta nította Bálint Sándort is). 1920-ban a minisztérium felmentette a tanítás alól és szolgálattételre
a városi múzeumhoz osztotta be. CSML, SZL VIII. 2.5.408. a FJTEBTK iratai. 1926-ban a
szegedi egyetemen szerzett doktori fokozatot földrajz főtárgyból, régészet és művészet
történet melléktárgyakból Kogutowicz Károly, Buday Árpád és Csengery János professzo

roknál. CSML, SZL VIII. 2.5.47. Habilitációja után (1931) címzetes nyilvános rendkívüli
egyetemi tanári kinevezést 1939-ben kapott, ám ebben az évben nyugalomba is vonult és
Budapestre költözött. A Népünk és Nyelvünk folyóirat társszerkesztője 1929-1939 között.
1947-ben a Néprajzi Múzeum szolgálatába lépett, s az Etimológiai Adattárban dolgozott.
1956. december 22-én halt meg, a Farkasréti temetőben nyugszik. Lásd: Marián 1968.
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kéri fel".77 A professzori állás (státus) tehát megszűnt ugyan, de a nép
rajzi intézet (tanszék) szervezeti kerete egy évig még fennmaradt.78
Évtizedek óta tartja magát az a vélemény, hogy Solymossy Sán
dor nyugdíjba vonulásával a szegedi Ferenc József Tudományegye
temen a néprajz tanszéke megszűnt. Ennek alapja és fenntartója va
lószínűleg Solymossy Sándor nyugalomba vonulásával, a budapesti
néprajzi tanszék megalapításával egyidejűleg az Ethnographia 1934es évfolyamában megjelent rövid hír volt, amely arról ír, hogy
Soly’-nnssy „helyét a kormány nem óhajtja betölteni és számolni kell
a tanszék megszüntetésével. Tovább működik azonban, legalábbis
egyelőre a tanszék mellé szervezett Néprajzi Intézet, hogy a körül
belül 500 kötetes szakkönyvtár, a kutatóhelyiséggel együtt a tudo
mányos érdeklődés számára hozzáférhető legyen." Majd helyesen
közli, hogy a „Bölcsészeti Kar, mely az Intézet további fönntartása
naellett döntött, az Intézet igazgatásával Sík Sándor dr. nyilvános
rendes tanárt, vezetésével pedig cs. (!) Sebestyén Károly dr. és Bá
lint Sándor dr. magántanárokat bízta meg."79 A rövid híradásban a
tanszék és az intézet fogalmát keverték össze. Az írott és nyomta
tott források, s az emlékezet szerint is a tanszékeket intézetnek ne
vezték még évtizedekkel később is. Megszüntetésről 1934-ben te
hát szó sem volt, csak professzori állást nem kapott a szegedi egye
tem másfél évtizedig. A helyzet azonban mégis bonyolultabb. 1935től kezdve ugyanis mégsem említik a néprajzi intézet (tanszék) ne
vét a Ferenc József, majd 1940-től a Horthy Miklós Tudományegye
tem bölcsészkari intézetei között. A néprajzi intézet megszünteté
séről azonban sem az egyetemen őrzött, sem a levéltárban megta
lálható források nem tesznek említést.80

7« SSML SZL VUI' 2-8-137- a FJTEBTK iratai
V.ö.: Magyarország tiszti cím- és névtára XL111. Évfolyam 1935. Szerkeszti és kiadja a
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1935. 270. A jelzett helyen a
szegedi bölcsészkar szervezeti keretében továbbra is szerepel az Etnográfiái intézet
79 Sík Sándor vezetésével, Bálint Sándor és Cs. Sebestyén Károly közreműködésével.
Név nélkül: A szegedi néprajzi tanszék és néprajzi intézet sorsa. Ethnographia 1934.
190. Még Bálint Sándor életrajzi visszaemlékezései is nem egyszer ezt a tévhitet
erősítették. A Péter Lászlóval folytatott életrajzi beszélgetésben is azt említi, hogy
no
Bálint „a szegedi néprajzi tanszéket elvitte Budapestre". Péter 1974b. 89.
Lásd: Magyarország tiszti cint- és névtára. Szerkeszti és kiadja a Magyar Királyi Köz
ponti Statisztikai Hivatal. Budapest 1935-től kiadott kötetei.
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Utólag visszatekintve azt mondhatjuk, hogy Solymossy Sándor
nagy tudatossággal próbálta a néprajz szegedi egyetemi helyzetét
erősíteni, kereteit kialakítani, oktatói utánpótlását biztosítani. Tuda
tában volt annak, hogy aktív évei rövidek lesznek. Ezért 1931-ben
Cs. Sebestyén Károlyt, a Városi Múzeum munkatársát A magyar tár
gyi néprajz tárgykörből81, majd pedig 1934-ben Bálint Sándort Az al
földi magyarság néprajza, különös tekintettel Szeged népére tárgykörben
habilitálta.
Solymossy Sándor előterjesztésére Cs. Sebestyén ügyét 1931. feb
ruár 26-án tárgyalta a kari tanács, s bírálókul Solymossy Sándort és
Buday Árpádot küldte ki. Ők 1931. június 25-én tettek javaslatot a
kiküldendő bizottság összetételére. Cs. Sebestyén Károly habilitációs
előadását 1931. október 22-én tartotta meg A székely ház eredete és fej
lődéstörténete címmel.82 Cs. Sebestyén Károly munkásságát ismertet
ve Solymosy Sándor kiemelte a „Kultúrpalota ma már jelentős nép
rajzi osztályának anyagát", amelyet nagyrészt Cs. Sebestyén gyűj
tött, kiállítását, s az anyag tudományos feldolgozását. Erényének
mondja, hogy írásait „kitűnő rajzaival" illusztrálja. Fő kutatási témá
ja a magyar népi háztípusok eredetkérdése. Tanulmányait „gazdag
” Cs. Sebestyén Károly habilitációs iratait nem találtuk meg a Csongrád Megyei
Levéltárban. Az iratok egy része azonban megtalálható a MÓL VKM Ferenc Jó
zsef Tudományegyetem iratai között, MÓL VKM 11.990. 5-6 a FJTEBTK iratai. A
magántanári kinevezést ugyanis miniszteri megerősítésre fel kellett terjeszteni.
Az egyetemi beszámolók és évkönyvek 1932-től rendszeresen megemlítik Cs. Se
bestyén Károlyt a magántanárok között. Innen értesülünk, hogy „magántanár 1931.
december 12. óta". A Magyar Kir. Ferencz József Tudományegyetem Almanachja az
MCMXXXI-XXXI1, tanévről. Szeged, 1932. 70. Szegeden a Feketesas u. 22. szám
alatt lakott. Ebben az időben Cs. Sebestyén a „Szeged-városi Múzeum igazgató
őre, [magántanári a 'Magyar tárgyi néprajz' c. tárgykörből 1931. október 29. [óta.
Megerősítő iratának száma:] VKM.: 12.975/1931. IV. sz. 1931. XII. 12." Beszámoló a
Szegedi M. Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1931-32. évi működéséről. Szerk.
Dr. Veress Elemér, Szeged, 1934.148.
82 A habilitációval egyidőben a szegedi polgári iskola az egyik rajztanár megbetege
dése miatt kéri Cs. Sebestyén Károly rajztanár visszahelyezését a múzeumból a rajz
tanári állásba. Ám ez ellen mind Móra Ferenc a Somogyi Könyvtár és Városi Múze
um igazgatója, mind pedig Hóman Bálint, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója
interveniál a miniszternél. Ebből a iratanyagból értesülünk, hogy Cs. Sebestyén Ká
rolyt tanári besorolásának meghagyásával 1920-ban Móra Ferenc kérésére osztot
ták be szolgálatra a szegedi múzeumba, s munkásságát nélkülözhetetlennek tartotta..
Lásd: MÓL VKM 11.990. a FJTE iratai
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anyagismeret, világos korrekt stílus, könnyen követhető felépítés és
fegyelmezett logikájú érvelés jellemzik". Buday Árpád régész pro
fesszor véleményében arra utalt, hogy „a vidéki múzeumi szakem
bereknek" sokoldalú: régészeti, néprajzi, műtörténeti ismeretekkel
kell rendelkeznie. Ezt tükrözik Cs. Sebestyén Károly publikációi, s a
tárgyi néprajz köréből származó elmélyült tanulmányai.83
Bálint Sándor84 magántanári képesítés iránti kérelmét már 1933.
május 14-én benyújtotta a karon. Pályázatát Solymossy Sándor és
Sík Sándor 1933. május végén pozitívan bírálták el, ám kérvényét
Bálint Sándor visszavonta. Az 1934-ben ismét benyújtott kérelem
hez csatolt pótlásban korábbi véleményüket azonban megerősítet
ték. Talán ez az eseménysor is meghúzódik Bálint Sándor visszaem
lékezésében habilitációjára, amelyben Solymossy Sándornak irányá
ban tanúsított figyelmét és szeretetét rajzolta meg. Habilitációs bírá
latában Solymossy Sándor kiemelte, hogy „Bálint Sándor jártasságá
nak adta tanúbizonyságát az egész magyar ethnografia terén is". Bí
rálatában arra is utalt, hogy „a tárgyi néprajznak hazai egyetemein
ken 3 magántanárja is van, a folklóréra eddig egy sincs". Ezért szük
séges Bálint Sándor habilitációja.85 Bálint Sándor magántanári köte
lezettségének eleget tett.
Solymossy előrelátására vall az a körülmény is, hogy Cs. Sebes
tyén Károlyt a tárgyi néprajz tárgyköréből avatta magántanárrá. Vé
leménye az volt, hogy „a néptudománynak igen széleskörű stúdiu
mát (etimológia, folklóré, tárgyi néprajz) egy tanszék szinte nem ké
pes ellátni". Nagy nyereség volna, ha a tárgyi néprajz oktatását egy
magántanár átvehetné. Ez jól kiegészíthette Bálint Sándor már szak

83 MÓL VKM 11.990
84 Bálint Sándor 1922-1926 között végzett a szegedi egyetemen. Professzorai közül
önéletrajzában elsősorban Márki Sándor történészt, Dézsi Lajost irodalomtörténészt,
Bartók Györgyöt, a filozófia, Imre Sándort, a pedagógia professzorát, s főleg a nyel
vész Mészöly Gedeont emeli. A felsorolt professzorokról lásd: Szegedi Egyetemi
Almanach Szeged, 1996. passim; Bálint 1981b. 236. Bálint Sándor több alkalommal
visszaemlékezett életére, munkásságára illetőleg megírta életrajzát. Ezekből szá
mos új adat nyerhető. Lásd: Péter 1974b., Hegyi 1978. ilL Bálint 1981b., Bálint 1994.
Sok fontos részletet közölnek az életéről és munkásságáról szóló visszaemlékezé
sek is. Lásd: Péter 1987., ifj. Lele 1996., Rónai 2001.
85 CSML SZL VIII. 2. 8. a FJTEBTK iratai -Péter 1974a 89.; Bálint 1981b. 238., Bálint

1994.250.

27

mai indulásakor is érezhető erősebb folklorisztikai érdeklődését, jól
lehet a bírálatában kiemeli Bálint Sándor egyetemes érdeklődését a
kultúra egésze iránt. Azt is hangsúlyozta, hogy a vallásos élet kuta
tásával Bálint Sándor új kutatási távlatokat nyit a néprajz és a folklo
risztika számára. S valóban: Bálint Sándort a két világháború között
formálódó vallási néprajz máig legkiválóbb művelőjének tartjuk.
Ugyanebben az időben - de még a habilitációja előtt - nagyon hatá
rozottan kiformálódott Bálint Sándor Szeged-kutatási terve is. Ezt
tudományos programként és tervként először 1930-ban publikálta a
Népünk és Nyelvünk hasábjain. S mi utódok tudjuk, életének ez a
másik nagyon fontos eredményeket felmutató területe.86
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A tanszék 1934-1947 között
Solymossy Sándor nyugalomba vonulása után 1934-ben Hóman
Bálint kultuszminiszter a tanári státust áttette a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetemre. Ezzel megalapította ott a néprajzi tan
széket (intézetet), amely máig működik.87
A tanszéki intézményi keretet fenntartva a szakot Szegeden Sík
Sándor adminisztratív vezetésével Cs. Sebestyén Károly és Bá
lint Sándor88 egyetemi magántanárok vitték tovább. A Néprajzi
Intézet azonban csupán egy évig, 1934-1935-ben tudta megőrizni
szervezeti önállóságát Sík Sándor vezetésével. Ezt követően 19351936 és 1947 között a Ferenc József (1940-ig), majd a Horthy Mik
lós Tudományegyetem keretében (1940-1945) a professzori állás
nem volt betöltve, s az intézet sem működött.89 Bálint Sándor

66 Bálint 1930.
87 A Pázmány Péter Tudományegyetem, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem
Néprajzi Intézete 2004. május 17-én ünnepelte alapításának 70. évfordulóját. Lásd
még: Voigt 2004.
88 Bálint Sándor (1904-1980) magyar történelem szakos tanári diplomát szerzett
(1927), egyetemi doktor (1926). 1934-ben habilitált. Habilitációját 1934. július 9-én
a miniszter megerősítette. CSML SZL Vili. 2. 8. 727 a FJTEBTK iratai. Címzetes
nyilvános rendkívüli tanár (1944), majd egyetemi tanár (1947). Szegedi Egyetemi
Almanach 1996. 85.
89 E tekintetben adataink még hiányosak. Az 1946/1947-es tanévben pl. a történész
Hermann István Egyed volt a Néprajzi Intézet megbízott igazgatója.
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azonban 1938-tól kezdve az Állami Polgári Iskolai Tanárképzó' Főis
kolán is adott elő néprajzot.90
A magántanárok mellett folytatta a néprajzzal és folklorisztikával
szorosan érintkező előadásait továbbra is Banner János91 a régészet,
Kogutowicz Károly a földrajz92, Bartucz Lajós az embertan93, Horger Antal94
90 Pl. Dr. Szőkefalvi Nagy Gyula 1939. szeptember 27-én kéri a kultuszminisztert, járul
jon hozzá, hogy „dr. Bálint Sándor az 1938/39. tanévben heti 1 órában főiskolánkon a
néprajzot előadja". MÓL K636-1941-35030. Ezt későbbi életrajzai is tartalmazzák.
91 Banner János A szegedi múzeum néprajzi anyagúnak ismertetése címmel 1922-ben meg
hirdetett kollégiuma föltehetően az első muzeológiai kurzus a hazai néprajzi okta
tás történetében. Egyetemi előadásainak tárgyköre igen változatos volt: beszélt a
halászat, a pásztorélet, a népi iparok, a kalendáris szokások, a boszorkányperek
néprajzi vonatkozásairól, de a magyarországi nemzetiségek néprajzáról is tartott
órákat. Az 1924/25. tanévben Szeged néprajza címmel hirdetett előadást. Bálint Sán
dor ezt a tanévet a budapesti egyetemen töltötte, valószínűleg ezért nem említi őt
szegedi tanárai között. Az 1922/1923 tavaszi félévében Tömörkény István és a ma
gyar néprajz címmel tartott kollégiumában Banner elsőként vette számba a szegedi
népéletnek Tömörkény műveiben megörökített gazdag anyagát, amiből később Bá
lint Sándor és mások bőven merítettek. Banner János 1924 februárjától az
Archaeológiai Intézet adjunktusa lett, de néprajzi előadásait ezután sem szünetel
tette. Herrmann Antal halála után néhány évig elsősorban az ő magántanári elő
adásai biztosították a néprajz jelenlétét a Bölcsészeti, Nyelv- és Történettudományi
, Karon. Juhász 1996.174.
2 Szegedi Egyetemi Almanach 1996. 342., Kosa 1989b. 64. A Földrajz Tanszéken
Kogutowicz Károly előadásai az emberföldrajz tárgykörében erősen érintkeztek a

néprajz tárgyával, az emberföldrajz sajátos keretei között a kultúrát is vizsgálták.
Bartucz Lajos (1885-1966) fizikai antropológus 1914-ben lett a budapesti egyetem
magántanára „ Anthropometria" tárgyköréből. Egyetemi tanári kinevezést 1940-ben
kapott. Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak is, annak egy időben főtitkára
(1935-1936), ügyvezető elnöke is (1936-1941). 1935-1940 között szerkesztette a Néprajzi Múzeum Értesítője című periodikát, s az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyv
ét (1940-1949). 1940-ben A magyar nép címmel szerkesztett egy interdiszciplináris
kiadványt, amelyben a néprajz is helyet kapott. Szegedi Egyetemi Almanach 1996.
244.; Kosa 1989b.64,107-108.
A magyar nyelvészettel (nyelvtörténet, dialektológia) foglalkozó Horger Antal (18721946) Magyar hangtan és szótan tárgykörből a budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetemen habilitált 1914-ben. Egyetemi tanárrá 1922-ben nevezték ki. A Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja (1919) Rendszeresen adott elő a magyar nyelv
járásokról. A dialektológia és a néprajz, folklorisztika máig szoros kölcsönhatásban
áll egymássai Horger Antal népmeséket is publikált: Hétfalusi csángó népmesék. Ma

gyar Népköltési Gyűjtemény Budapest, 1908. Szegedi Egyetemi Almanach 1996.133.
Horger Antal rendszeresen adott elő a magyar nyelvjárásokról. A dialektológia és a
néprajz, folklorisztika máig szoros kölcsönhatásban áll egymással.
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a magyar nyelvészet, Marót Károly95 a klasszika filológia és Schmidt
Henrik96 a germanisztika professzora. Óráik olykor kifejezetten nép
rajzi tematikájúak voltak.
A Ferenc József Tudományegyetem 1940 őszén visszaköltözött a
felszabadult Kolozsvárra, Szegeden pedig egy jogilag új egyetem, a
Horthy Miklós Tudományegyetem kezdte meg működését. Kolozs
várott a néprajznak egyetemi tanszéket szerveztek. Az egyetemi át
szervezéssel egyidőben maga Bálint Sándor is megkísérelte Hóman
Bálint kultuszminiszternél, hogy a Ferenc József Tudományegyetem
magántanáraként az „esetleg fölállítandó néprajzi tanszékre" kine
vezzék. Kérvénye, a különböző budapesti, kolozsvári és egyetemi
támogatás ellenére, eredménytelen maradt.97 A kolozsvári tanszék
vezetését az erdélyi születésű Viski Károlyra bízták, ám egy év eltel
tével áthelyezték a Györffy István 1939. évi halálával megüresedett
budapesti tanszékre. A kolozsvári néprajzprofesszori állásra 194395 Marót Károly klasszika filológus.(1885-1963) a kolozsvári Ferenc József Tudomány
egyetemen habilitált 1917-ben Görög folklóré és vallástörténet tárgykörből. 1924. cím
zetes nyilvános rendkívüli egyetemi tanár, 1946-tól egyetemi tanár. Tagja a Magyar
Néprajzi Társaságnak. A népköltészet elmélete és magyar problémái címmel 1948-ban
(Budapest) megírta a diszciplína tárgykörét, szemléletének alakulását áttekintő
összefoglalóját. Fő kutatási területéhez tartozott a görög eposz kora és etnográfiai
vonatkozásai, a vallástörténet. Szegedi Egyetemi Almanach 1996.161. Marót Károly
aki az 1922/23-as tanév II. félévében Homerosi folklóré címmel, az 1923/24-es tanév
II. félévében pedig A görög mágia tünettana, az 1927/28-as tanév I. félévében A
néprajz kezdete a görög irodalomban címmel hirdetett meg előadást. Ennek tartalmát
ugyan nem ismerem, de feltételezem, hogy összefoglalta mindazokat a gondolato
kat, amelyek a későbbi etnológiai, antropológiai elméletek alapjaiul szolgáltak: pl.
topográfiák, perigeszek, periodoszok, s a belőlük kibontható klímazóna elmélet.
” Schmidt Henrik (1877-1953) germán filológus, egyetemi tanár (1911), a Magyar Tu
dományos Akadémia levelező tagja (1923) széles témakörben oktatta a német nyel
vet és az irodalmat. Kutatási területe a magyarországi németek eredete és művelő
dési viszonyai szóföldrajzi és településtörténeti alapon. Szegedi Egyetemi Almanach
1996.190. Schmidt Henrik érdeklődésébe belefért a német nyelvjáráskutatás éppen
úgy, mint a Niebelung-ének, amelyet több szemeszterben is, általában 4-5 évenként
oktatott. Kifejezetten néprajzi tárgyú előadását azonban egyetlen egyet találtam:
1930/31-es tanév első félévében Bevezetés a magyarországi németség ethnográphiájába
címmel hirdetett meg egy órát. Rendkívül hasznos volna, ha előadásának kézirata
előkerülne. Nyilván érintett történeti néprajzi kérdéseket a nyelvjárási és a
Niebelung-éneket bemutató kurzusa mellett az 1927/28-as tanév I. félévében meg
hirdetett Az indogermán régiségtan fő kérdései című kollégiumában is.
97 MOLK636-1941-35030
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bán heten pályáztak: Gunda Béla, N. Bartha Károly, Szendrey Ákos,
Tálasi István, K. Kovács László, Lükő Gábor és Bálint Sándor.98 A
kolozsvári pályázatról több forrásból is jól értesülünk: Kós Károly
cikkéből, Bálint Sándor levelezéséből és K. Kovács László visszaem
lékezéséből. 99 Az állást végül Gunda Béla nyerte el, aki nem sokkal
előtte a szegedi egyetemen habilitált.
Szegeden tanult ugyanis vagy nyert egyetemi magántanári képe
sítést az 1940-es évek elején szaktudományunk számos jelentős 20.
századi képviselője. A Ferenc József Tudományegyetem hallgatója
volt az 1929-1934 között, és Sík Sándornál100, Banner Jánosnál és Ma
rót Károlynál habilitált a folkloristaként iskolát teremtő Ortutay Gyula
1940-ben. Magántanári előadását Kálmány Lajos és a modern néprajzi
gyűjtés címmel tartotta meg.101
Még 1940 decemberében nyújtotta be magántanári képesítés iránti
kérelmét a szegedi egyetem bölcsészettudományi karára Pável
Ágoston102. Magántanári képesítő eljárását Sík Sándor és Mészöly
98 Viski Károly (1882-1945) etnográfus, nyelvész, a néprajz egyetemi tanára Kolozsvárott
(1940), majd a budapesti egyetemen (1941), akadémikus (1945) - Gunda Béla (19111994) etnográfus, a szegedi egyetem (1941), majd a kolozsvári (1943) és a debreceni
(1949) egyetem tanára, akadémikus. Lásd még: Néprajzi tanszék a kolozsvári egyete
men. Ethnographia U. 1940.497. - N. Bartha Károly (1886-1956) etnográfus, nyelvjárás
kutató, a debreceni egyetem magántanára (1937) - Szendrey Ákos (1902-1965) néprajz
kutató, folklorista, a budapesti egyetem magántanára (1947). -Tálasi István (1910-1988)
etnográfus, a szegedi egyetem magántanára (1942), a budapesti egyetem tanára (1951),
akadémikus. - K. Kovács László (1908-) etnográfus, a magyarországi néprajzi filmezés
egyik megalapítója, a szegedi egyetem magántanára (1948). - Lükő Gábor (1903-2001)
etnográfus, a budapesti egyetem magántanára (1946), muzeológus. Lásd: Kós 1994.37.
99 Kós 1994. Ebből, különösen Domokos Pál Péter, Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand
leveleiből bőven idéz Csapody Miklós mindeddig legalaposabb Bálint Sándor élet
rajzában: Csapody 2004.66-69. Ezúton köszönöm K. Kovács Lászlónak, hogy mag
netofonra rögzíthettem életrajzi visszaemlékezése keretében Bálint Sándorra vo
natkozó emlékeit.
11111 Sík Sándor (1889-1963) piarista szerzetes, irodalomtörténész, esztéta, a szegedi egye-

] lem tanára (1929), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1946)
101 Ortutay Gyula (1910-1977) folklorista, akadémikus, az egyéniségkutató iskola megalapí

tója a mesekutatásban. Ortutay Gyula még a Ferenc József Tudományegyetemen habilitált. Magántanári képesítését azonban a Horthy Miklós Tudományegyetemen is elismer(i tette 1941 tavaszán. CSML SZL Vili. 6.1940/41.117-520.7. doboz; a FJTEBTK iratai
“2 Pável Ágoston (1886-1946) tanár, nyelvész, magyarországi szlovén néprajzkutató,

a Magyar Néprajzi Társaság tagja. További adatokat róla lásd: Dr. Simonné — Rózsa
1976., Péter 1994
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Gedeon előterjesztése alapján a kar egyhangúlag elfogadta. Magán
tanári próbaelőadását 1941. február 6-án tartotta meg Mátyás király
a szlovén irodalomban és népi hagyományban címmel. A kar 1941. feb
ruár 27-én Délszláv-magyar nyelvi és irodalmi kapcsolatok tárgykörből
magántanárrá habilitálta.103 Itt érdemes utalni arra, hogy 1939-1940ben a szegedi egyetemen folytatta le magántanári eljárását Újszászy
Kálmán104 sárospataki teológus A magyar falnnevelés problematikája
címmel a pedagógiai tanszéken, aki az 1930-as években a sárospa
taki Református Kollégiumban faluszemináriumot indított el. Ez a
körülmény fontos jelzője a falu, a parasztság felé fordulásnak az
1920-1930-as években.105
Schmidt Henrik, Banner János és Klemm Antal professzorok
előtt habilitált 1941. október 25-én Gunda Béla Összehasonlító nép
rajz, különös tekintettel a balkáni népekre tárgykörben. Habilitációs
előadását Néprajzi kapcsolatok a Balkán-jelsziget és a Kárpátok meden
céje között tárgykörben tartotta meg.106 Munkásságáról írott bírá

103 CSMLSZL VIII. 6.7. doboz 1940/1941.117-520. a Ferenc József Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának iratai
’“Újszászy Kálmán (1902-1994) református teológiai professzor, a nagyhatású sáros

pataki faluszeminárium egyik szervezője, A falu című néprajzi-szociográfiai kuta
tási útmutató szerzője. A Szegedi Tudományegyetem Évkönyve az 1947/48. tanév
ről. Szeged, 1948.32.
W5 Magántanári előadásának teljes vázlatát közli Kováts Dániel. (Kováts 1996.) Tanul
mányában nincs utalás arra, hogy Újszászy Kálmán kapcsolatot tartott volna Bálint
Sándorral, írásait sem idézi, jóllehet Bálint Sándor az 1930-as években írta meg ha
sonló szellemű, a parasztság fontosságát és kulturális felemelését szolgáló, s ebben a
néprajznak szerepét kiemelő írásait: Bálint 1934., Bálint 1936., Bálint 1937., Bálint 1939.
Itt jegyzem meg, hogy Bálint Sándor magát elsősorban pedagógusnak tartotta. Nagy
hatással volt rá önéletrajza szerint Imre Sándor, a pedagógia professzora. (Bálint 1981b.
236.) Újszászy Kálmán habilitálásakor Imre Sándor már nem volt az egyetemen kere
tében, de nemzetnevelési gondolatai bizonyára még hatottak. A szegedi egyetemen
kiformálódott nevelésfilozófiai elmélet vonzotta tanszékére Újszászy Kálmánt. (Kováts
1996. 508.) Ugyanez a szellemiség íratta meg Bálint Sándorral is az előbb említett
pedagógiai műveit. E törekvések öltöttek testet a szegedi agrársettlement mozga
lomban, s a belőle kinövő Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tevékenységé
ben. Lásd még: Csapiár 1967. passim. Kováts Dániel szerint Újszászy Kálmán Sáros
patak szellemiségéhez sokkal közelebb érezte a kolozsvári gyökerekkel rendelkező
szegedi egyetemet, mint Debrecen egyetemét. Kováts 1996.508.
Habilitációs előadásán a jegyzőkönyv szerint részt vett Bálint Sándor egyetemi ma
gántanár is.
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latában Schmidt Henrik kiemelte, hogy „a tárgyi és a szellemi nép
rajz szintézisére törekszik [...] Bármely egyetem fogja őt munka
társául megnyerni, csak elismerést és dicsőséget fog vele aratni."107
Tálasi István (1910-1988) a budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetemen végezte tanulmányait, de Szegeden habilitált 1942-ben
ugyancsak Schmidt Henrik és Banner János professzoroknál Az Al
föld tárgyi néprajza és a magyar történeti néprajz tárgykörből. Magánta
nári pályázatának bírálatában Schmidt Henrik kiemelte, hogy
habilitációja a szegedi egyetemen „egyrészt a tárgyi néprajz felé te
relheti hallgatóságunk érdeklődését, másrészt a Nagy Magyar Al
föld tudományos felkutatása terén jelenthet számunkra eléggé meg
nem becsülhető segítséget."108 Ebben az időben szerveződött Bartucz
Lajos vezetésével az Alföldi Tudományos Intézet, érthető tehát az
Alföld-kutatás hangsúlyozása.109
107CSML SZL VIII. 6. 7. doboz 1940/1941.117-520. a FJTEBTK iratai
™CSML SZL VIII. 6. 1940/1941. 8. doboz 528-669. a FJTEBTK iratai. A Szegedi Tudo
mányegyetem Évkönyve az 1947/48. tanévről. Szeged, 1948. 32-33.
’’Az Alföldi Tudományos Intézet az Alföld és lakossága sokoldalú tudományos

kutatására (néprajz, régészet, embertan, történelem, földrajz, botanika stb.)
alakult intézet. Alapításának előzményei 1927-ig nyúlnak vissza. Ekkor szer
veződött meg egy Alföldkutató Bizottság, amelynek munkássága azonban né
hány év múlva elhalt. 1940-ben Észak-Erdély felszabadulása és Magyarország
hoz visszacsatolása után a Ferenc József Tudományegyetem visszaköltözött
Kolozsvárra. A Szegeden megalakított Horthy Miklós Tudományegyetem
1941/42. tanévről kiadott évkönyvében tűnik fel, hétévi szünet után ismét az
Alföldi Néprajzi Intézet. Elnöke Schmidt Henrik professzor volt, tagjai:
Kogutowicz Károly, Sík Sándor, Mester János, Kerényi Károly, Banner János,
Hermann Egyed, Bartucz Lajos ny. r. tanárok; Marót Károly, Eperjessy Kál

mán ny. rk. tanárok, Bálint Sándor és Ortutay Gyula magántanárok. Ugyanez
a megjelölés és névsor szerepel a következő két tanév évkönyvében. Létezett
tehát az egyetemen 1941 szeptemberétől 1944 szeptemberéig Alföldi Néprajzi
Intézet - anélkül, hogy egyetlen státusa, saját munkatársa lett volna. (Juhász
1996.175-176.) Az Alföldi Néprajzi Intézet története további tisztázásra vár még.
Kogutowicz Károly javaslata alapján 1943-ban Bartucz Lajos vezetésével meg
alakult az Alföldi Tudományos Intézet, amely a háborús viszonyok miatt tényle

ges működését nem tudta megkezdeni. Külső munkatársak tevékenységére
épített, Évkönyvet jelentetett meg. Működését 1949-ben névlegesen is beszün
tette. V.ö.: Kosa 1977. 69. Az Alföldi Tudományos Intézet I. Évkönyvében
hartucz Lajos összefoglalta az Alföld-kutatás előzményeit és céljait. Bartucz
1946. AII. Évkönyvben pedig közzéteszi az 1947/1948. évi kutatási jelentést, s
a munkatársak megjelenésre váró kéziratainak jegyzékét. Bartucz 1948.
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Ugyancsak 1942-ben habilitált a szegedi Horthy Miklós Tudomány
egyetemen a népi építészet kiváló kutatója, Tóth János110 szombat
helyi városi főmérnök. Magántanári kollokviumát Kogutowicz Kár
oly és Banner János professzorok előtt tette le „Tájegységek népi épí
tészete" tárgykörben, majd megtartotta próbaelőadását „Göcsej és
Őrség faépítészete" címmel.111
Az 1940-es év az egyetemi átszervezés éve is volt. Mivel Bálint
Sándor magántanári képesítését még a Ferenc József Tudományegye
temen nyerte, annak Kolozsvárra történt visszaköltözése után 1941,
január 7-én a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Bölcsészet-,
Nyelv- és Történettudományi Karánál magántanári újraképesítésért
folyamodott. A kari tanács 1941. január 30-án megtartott rendes ülé
sén Sík Sándor és Klemm Antal professzorok véleményes jelentése
alapján a korábbi tárgykörben megadta a venia legendi jogát, s azt
miniszteri megerősítésre felterjesztették.112
Ennek a „habilitációs dömpingnek" tudományos és tudománypo
litikai hátterét még nem vizsgálta és nem értelmezte a néprajz tudo
mánytörténete, legfeljebb csak a tényt konstatálta. A budapesti és a
kolozsvári tudományegyetemen ekkor működő néprajzi tanszéke
ken volt betöltött professzori állás, Szegeden azonban nem. Habili
tálni mégis Szegedre, s más tanszékeken működő professzorokhoz
jöttek. Több gondolat is megfogalmazódhat ennek kapcsán, amelyek
közül három valószínűsíthető magyarázatot említhetünk: 1. jó ala
pot jelentett erre, hogy Szegeden számos tudományágban jelen volt
a néprajz az oktatásban, 2. a felszabadult Kolozsvárra visszaköltöző
Ferenc József Tudományegyetem távozásával Szegeden újonnan
megalakított Horthy Miklós Tudományegyetemnek szüksége volt
egyetemi magántanárokra, s ezért megkönnyítette az említettek habiütálását. 3. A korabeli szemlélet a néprajzot elsősorban magyar
ságtudományi és önismereti diszciplínának tartotta. A többnemzeti
ségű Erdély fővárosából Szegedre kényszerült egyetem tanárainak
110 Tóth János (1899-1978) építészmérnök, egyetemi magántanár (1942), a Kárpát-me
dence népi építészetének kutatója. V.ö.: Barna Gábor: Bálint Sándor és az Alföld
kutatás. Kézirat (2004), sajtó alatt, in: Néprajzi tanulmányok az Alföldről. Szerk.
Barna Gábor, Mód László, Simon András, további irodalommal.
111CSML SZL Vili. 6. 9. 153. ill. 204. a FJTEBTK iratai A Szegedi Tudományegyetem
Évkönyve az 1947/48. tanévről. Szeged, 1948. 33.
112MOLK636-1941-35030
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szemlélete is felerősíthette a (népi, paraszti) kultúra történeti szem
léletű kutatásával foglalkozó tanszék felállítását.
Talán a három dolog egymást erősítette. Péter Lászlónak minden
esetre igaza van, hogy „a szegedi egyetem volt a néprajzi felsőokta
tás bölcsője: hiszen egyrészt itt kezdte működését az első magyar
néprajzi tanszék, másrészt minden hazai néprajzi tanszék első pro
fesszora a szegedi egyetemen lett magántanár".1’3
S megmutatkozott abban is, hogy több, később neves néprajzkuta
tó tanult az 1930-1940-es években egyetemünkön. Itt volt hallgató a
nyíregyházi tirpák (szlovák) származású Márkus Mihály, aki a ma
gyarórákat Radnóti Miklóssal együtt hallgatta. 1947-ben Szlovákiá
ba települt, s a Szlovák Tudományos Akadémia kutatójaként ment
nyugdíjba.114115
Fél Edit tudományos érdeklődésére és további kutatá
saira kétségkívül hatott Schmidt Henrik, s az említett egyetemi lég
kör. Fél Edit a II. világháború utáni évek egyik leginspiratívabb, de
háttérbe szorított néprajzkutatója volt, akinek munkái a népművé
szet, a népi társadalom kutatása terén mindmáig alapvetőek.”? Egye
temünkön tanult 1940-1944 között a nemrég elhunyt kiváló folklo
rista, Katona Imre,116 akinek gazdag folklorisztikai könyvgyűjtemé
nye tanszékünk könyvtárába került.
Mind Bálint Sándor, mind Ortutay Gyula eleget tett magántanári
kötelezettségeinek. Ezért 1944. február 3-i ülésén a bölcsészkar ki
mondta: mindkettőjüket „az egyetemi oktatás és tudományos mű
velése terén szerzett érdemeit méltónak tartja arra", hogy egyetemi
rendkívüli tanári címmel honorálja. A javaslatot beterjesztő Sík Sán
dor, az irodalom professzora hangsúlyozta, hogy mindkét magánta
"’Péter 1997. 99.
1,4 Márkus Mihály (1912-) néprajzkutató, a budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa,
a budapesti egyetem tanársegéde, majd 1947-től a Kelet-Szlovákiai Múzeum mun
katársa, az anyagi kultúra, a szlovák - magyar interetnikus kapcsolatok kutatója.
115 Fél Edit (1910-1988) etnográfus, a budapesti egyetem magántanára (1946). Munkás

ságának méltatását lásd: Hofer 2001. A szegedi egyetemen német-francia szakot
hallgatott. Pályájára nagy hatással volt Schmidt Henrik, a német nyelv és irodalom

Kárpát-mes az Alföld
drót. Szerk.

professzora, akinek biztatására kezdett foglalkozni az 1930-as években a festett bú
torairól híres Duna menti sváb telepes község népéletével, s aki 1935-ben védte

hyegyetem

ii6irie® ^ar^a néprajza című doktori értekezését.
16 Katona Imre (1921-2002) folklorista, népdal-, mese- és vicckutató, a budapesti egye
tem docense. Szegedi tanulmányairól is lásd: Ötvenöt magyar népmese. Katona Imre
beszélgetése Pintér Lajossal. Szeged-Csongrád, 2002., Barna 2003a.
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nár szaktudományának elismert tekintélye, s hogy „a budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetem már évekkel ezelőtt őket találta mél
tónak üresedésben lévő néprajzi tanszékére helyettesítésre felkér
ni".117 A felterjesztés után a címet meg is kapták.118 A magántanári
cím elnyerésének ideje óta végzett munkáit felsorolva Ortutay Gyu
la megemlítette, hogy szegedi magántanári előadásait „harmadik fél
éve" tartja. Előadásaiból „alakult a Tápai Szeminárium, melynek szá
mos közleménye jelent meg a Délvidéki Szemlében s most is dolgo
zik még".119
A II. világháború frontja 1944 őszén érte el Szegedet. A kiürítési
parancsnak az egyetem professzorai csak részben tettek eleget. Bá
lint Sándor is azon kevés egyetemi oktató közé tartozott, akik helyü
kön maradtak. Ezért a nyilasok távollétében halálra ítélték. Három
tanszéken kellett helytállnia: magyar irodalmat, nyelvészetet és föld
rajzot tanított addig, amíg 1945 tavaszán az elmenekült tanárok
visszaérkeztek.120 Hermann Egyed helyettes rektor pl. 1945. február
12-én értesítette, hogy „Klemm Antal professzor úr visszaérkezett és
a nyelvészeti előadásokat újra átveszi. Hálásan köszönöm nagylel
kűségét, hogy eddig ezeket az előadásokat is vállalni szíves volt, s
felkérem, hogy a II. félévben a magyar irodalomtörténeti és földrajzi
collegiumokat továbbra is megtartani méltóztassék".121 Ezek a hóna
pok Bálint Sándor emberi nagyságának bizonyítékai: embereket, tár
gyi értékeket mentett, tanított, szervezett.122 Ekkor jelent meg Bol
1,7 CSML SZL VIII. 6. 11./246. a FJTEBTK iratai. Sík Sándor itt a Györffy István 1939.
évi halála utáni helyzetre utal. Bálint Sándor és Ortutay Gyula az 1939/1940. tanév
ben voltak helyettes előadók a budapesti egyetemen.
118 CSML SZL Vili. 6.11./247. a FJTEBTK iratai A címzetes nyilvános rendkívüli taná
ri címet 1945. szeptember 1-én kapta meg. V.Ö.: A Szegedi Tudományegyetem Évköny
ve az 1947/48. tanévről. Szeged, 1948. 31. Figyelemre méltó. Hogy az Évkönyv itt
nem említi Bálint Sándor nevét. Okát nem tudni.
119 CSML SZL Vili. 6. 11./247. a FJTEBTK iratai. Ugyanitt kiemeli, hogy az 1941-/42.
tanévben helyettesített a budapesti egyetemen Györffy István tanszékén heti két
illetőleg három órában. Lásd még: Péter 1983a 529.
120 Péter 1974b., Bálint 1981c. Bálint Sándorról és szerepéről a front átvonulása idején
egyáltalán nem tesz említést életrajzi visszaemlékezésében Hermann Egyed. (Kéz
irat Barna Gábor birtokában.). Lásd még: Hermann 1998.17-32.
121 Hivatalos levél Bálint Sándor hagyatékában. N. Szabó Magdolna szívességéből.
122 Részletesen szól ezekről a hónapokról Csapody Miklós: Csapody 2004. 80-89. vala
mint maga Bálint Sándor: Bálint é.n. (1997) 67-79.
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dogasszony vendégségében című, a Kárpát-medence jeles búcsújáró he
lyeit bemutató, s világukat értelmező könyve, amely azonban a há
borús viszonyok miatt forgalomba nem kerülhetett.
Az 1940-es évek elejének habilitációit követően, s párhuzamosan a
nyilvános rendkívüli tanári címek adományozásával (1944) a bölcsész
kar 1943-tól kezdve többször is kísérletet tett a néprajzi tanszék újbóli
felállítására és betöltésére. Erről egy 1945. augusztus 27-én a kultusz
miniszternek felterjesztett egyetemi átiratból értesülünk, amelyben a
szegedi egyetem négy új tanszék (általános romanisztikai, művészet
történeti, gazdaságtörténeti, néprajzi) felállítására tett javaslatot.’23 Már
ezt megelőzőleg, 1945. augusztus 7-i levelében a dékánhelyettes, Bog
nár Cecil azt kérte a minisztertől, hogy a tíz éve üresedésben lévő nép
rajzi tanszékre Bálint Sándort nevezze ki úgy, hogy „előadásait már
szeptember elején meg is kezdhesse". A kar hivatkozott magántanári
szerepvállalására, s arra, hogy Bálint Sándort az igazoló bizottság „egy
hangúlag igazolta"124. Teleki Géza kultuszminiszter augusztus 24-én
átiratban kérte a pénzügyminisztertől a négy szegedi egyetemi tanári
állás betöltésére.125 A pénzügyminisztérium 1945. szeptember 28-i le
velében azonban csak ahhoz járult hozzá, hogy a miniszter „a szegedi
egyetem bölcsészeti karán néprajzi tanszék felállítása tárgyában a mi
nisztertanácshoz előterjesztést tegyen".126 Az ügyintézéssel párhuza
mosan pedig a szegedi bölcsészkar arról értesítette 1945. október 22én a minisztert, hogy „dr. Bálint Sándor c. ny. rk. tanár megbízást ka
pott a néprajzi tanszéknek teljes óraszámban, vagyis heti 6 órában va
ló ellátására".127 Teleki Béla 1945. november 12-én állította föl a nép
rajz tanszékét a szegedi egyetemen, amelyre a kar Bálint Sándor nyil
vános rendes tanárrá kinevezését javasolta.128 1945. december 6-án a
«néprajzi tanszék ügyében kiküldött kari bizottság" értekezletet tar
tott, s felkérte Banner János ny. r. tanárt, hogy a bizottság legközelebbi
ülésén a „tanszék betöltésére tegyen javaslatot". Erre 1945. december
'23MOLVKM iratok XlX-I-l-h/28484
, .
lC,
124 MOL-XIX J-h-5-3-38251 /1945. Ebből a levélből értesülünk arról is, hogy Bálint Sán
dor kinevezése érdekében a bölcsészkar 1945. június 7-i ülése is tett már a minisz

ternek előterjesztést.
125MOL XIX-J-l-h-5-3-38250/1945
126 MÓL XIX-J-l-h-5-3-52906 /1945
,27MOL XIX-J-l-h-5-4-69333/1945
12“MOL VKM iratok XIX-J-l-h-84-3-3-N-38858/1946.95. d.
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6-án került sor. Itt Banner János, hivatkozván a miniszter 69.375/
1945.V.Ü.O. számú rendeletére, ismertette a tanszékalapítás és Bálint
Sándor felkérésének történetét. Annak ellenére, hogy a kar „jogérvé
nyes határozatával ... lekötötte magát dr. Bálint Sándor meghívása
mellett", Banner felsorolta mindazokat a néprajzkutatókat, akik „igé
nyei pályázat esetén érvényesülhettek volna": Lükő Gábor,
Domanovszky György, Vargha László, Gönyey Sándor és Cs. Sebes
tyén Károly. Ezzel mintegy jelezte azt a kiváló kutatói kört, amelyből
Bálint Sándort kiválasztani a kar tudományos színvonalát emeli. Az
eló'terjesztés után a bizottság egyhangúlag azt javasolja a karnak, hogy
a néprajzi tanszéket Bálint Sándor meghívásával töltse be. Ezt a dön
tést a kari tanács december 12-én magáévá tette.129 Bálint Sándor de
cember 13-án kelt levelében köszönettel elfogadta a felkérést.130 Tóth
László dékán ennek alapján 1946. január 5-én megtette a miniszterhez
a felterjesztést.131
A tanszék újraalapításának ügyét felkarolta a Teleki Gézát követő
kultuszminiszter, Keresztúry Dezső is. 1946. április 23-án kelt mi
nisztertanácsi előterjesztésében többek között arra utalt, hogy a pénz
ügyminiszter 1945. szeptember 28-án a tanszék megszervezéséhez
hozzájárult, hogy a szegedi egyetem bölcsészkara 1945. december
12-én tartott rendes ülésén a tanszékre már meghívta Bálint Sándort.
Érvei között helyet kapott még a „magyar Alföld néprajzának kuta
tása", amelynek legfontosabb központja Szeged, „ahonnan a modem
magyar néprajz-tudomány legkitűnőbb képviselői elindultak".132 Az
ügyek azonban nagyon lassan haladtak előre. Minden kérvény és
minden miniszteri támogatás, sőt, alapítás ellenére, a néprajz szege
di tanszéke 1945-ben, sőt még 1946-47-ben sem kezdte meg műkö
dését. Közben a bölcsészkar 1946 júniusában ismét teljes óraszám
ban kérte föl Bálint Sándort a néprajzi tanszék ellátására.133 Az 1946os esztendő eseményeit nem ismerjük, de valószínűleg pénzügyi ne
hézségek miatt állt le a szervezés.

129 MÓL XIX-J-l-h-84-3-3-N-38858/1946 95.d
130 MÓL XIX-J-l-h-84-3-3-N-38858/1946 95.d
131 MÓL XIX-J-l-h-84-3-3-N-38858/1946 95.d
132 Fogalmazvány kelte 1946. március 6. MOLXIX-J-l-h-84-3-3-N-38858/1946., a tény
leges előterjesztés MÓL XIX-J-l-h-84-3-3-N-38858/1946
,33MOLXIX-J-l-h-84-l-B-77886/1946.
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Közrejátszhatott azonban az is, hogy Bálint Sándor kinevezése el
len a szociáldemokrata párt szegedi szervezete az országos vezető
ségen keresztül 1947-ben kétszer is erélyesen tiltakozott, az ekkor
már politizáló Bálint Sándort134 szélsőségesen jobboldali, klerikális
embernek állítva be.135 Közben Keresztúry Dezsőt a miniszteri szék
ben Ortutay Gyula váltotta fel. Ő nem hagyta magát eltántorítani
Bálint Sándor kinevezésétől.
1947. január 21-én a pénzügyminisztérium azonban ahhoz járult csak
hozzá, hogy „a szegedi tudományegyetem bölcsészettudományi ka
rán üresedésben lévő 'régiségtudományi' tanszék 'néprajzi' tanszékké
szerveztessék át és erre a tanszékre dr. Bálint Sándor c. rk. tanár ...
kineveztessék".136 Ő1947. augusztus 6-án ilyen értelemben tett előter
jesztést a minisztertanácsnak, majd annak felhatalmazása értelmében
Tildy Zoltán köztársasági elnöknek.137 Az 1947. augusztus 14-én tartott
minisztertanács Bálint Sándor kinevezéséhez hozzájárult.138
A köztársasági elnök 1947. szeptember 10-én végre kinevezte Bá
lint Sándort nyilvános rendes tanárrá, aki a hivatali esküt szeptem
ber 15-én letette.139 Közben az országgyűlési képviselővé is válasz
tott Bálint Sándornak az összeférhetetlenségről szóló érvényes tör
vénycikk értelmében fizetés nélküli szabadságra kellett mennie.140
Figyelemre méltó, hogy amikor egyetemi tanári kinevezés és a nép
rajzi tanszék újjászervezésének ügye zajlott, a szegedi AVO 1947.
szeptember 6-án jelentést készített Bálint Sándorról, mint az „anti
demokratikus elemek" listáján szereplő személyről.141
134 V.ö.: Csapody 2004. 80-256.
135MOLXIX-J-l-h-84-l-B-171477/1947.,MOLXIX-J-l-h-84-l-B-137488/1947. Lásd még:

Csapody 2004.168.
í“ MÓL XIX-J-l-h-84-3-3-N-25419/1947
l37MOLXIX-J-l-h-84-l-B-121855/1947
Csapody 2004.190.
MÓL XIX-J-l-h-84-1 -173592/1947.
*'MOL XIX-J-81-1-T-183588/1947.
Bálint László 2004.16-17. - Ez a jelentés egyik bizalmas fiatal barátjaként egy Mol
nár Józsefet említ. Molnár József (1924-1982) piarista diák volt Szegeden; a papi

szemináriumot otthagyta, bölcsész lett. Nem ellenőrizhető említés szerint 1947/48ban Bálint Sándor díjtalan gyakornoka volt a néprajzi tanszéken. A néprajzi tan
székről való eltávolítása után a mezőhegyesi cukorgyár tisztviselője lett. (Péter László
szíves.) Molnár Józsefet az 1947 tavaszán Szegeden tartott diákmegmozdulások és
tüntetések során az ÁVO őrizetbe vette és internálta. Bálint László 2004.18.
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A kiszorítottság és a megtűrtség évei. A tanszék 1947-1991 között
A néprajzi intézet helyzete 1934 után csak akkor rendeződött hosszú
időre, amikor Bálint Sándor 1947-ben nyilvános, rendes egyetemi tanár
ként kinevezést kapott. Ez a rendeződés azonban nem volt végleges és
töretlen, hiszen a mintegy fél évszázados időszak legalább három perió
dusra bontható: 1. Bálint Sándor professzori működése 1947-1966. (Köz
ben oktatástól eltiltása 1951-1956.) 2. Ferenczi Imre tanszékvezetői mű
ködése 1971-1989. (Előtte 1966-1971 között a tanszék vezetésére tett kari
kísérletek.) 3. A néprajz szakos képzés elkezdése 1992 után.
Bálint Sándor 1947. szeptember 10-én került nyilvános rendes tanár
ként Solymossy Sándor tizenhárom éve elárvult s megbízott tanárok
által vezetett néprajzi intézetének élére.’42 Láttuk: a tanszék felállítását
és a professzori állás betöltését a kar és az egyetem 1943-tól folyamato
san javasolta. Eredményt csak a háború után tudtak elérni. A bölcsé
szettudományi kar intézetei között hosszú évek után az 1946/1947-es
tanévben szerepelt újból a néprajzi intézet. Akkor Herma nn Egyed tör
ténész professzor volt a megbízott igazgatója. Bálint Sándor azonban
képviselőként is rendszeresen meghirdette és megtartotta előadásait.
Arra is volt ideje, energiája, hogy elindítsa a néprajzi intézet kiadvány
sorozatát: Népi magyarság címmel, bár csak egyetlen kötete jelent meg,
mert a körülmények közben gyökeresen megváltoztak.142
143 Az 1948-i „for
dulat éve", a kommunista hatalomátvétel után ugyanis a régi struktú
ra az egyetemi oktatásban is hamarosan átalakult. Néhány éves köz
életi, politikai szerepvállalásának következményeit pedig Bálint Sán
dor a szocializmus évtizedei alatt nagyon megszenvedte.144

142 Új néprajzi egyetemi tanár. Ethnographia LVlll. (1947) 351.
143 Volly István: 101 Mária-ének. Népi gyűjtések. Megjelent a Szegedi Tudományegye
tem Néprajzi Intézete kiadványai (szerkeszti Bálint Sándor) NÉPI MAGYARSÁG
sorozat 1. számaként. Készült a szabadságharc 100-ik évfordulóján. Népkóta (ki
adása). H.n. (Szeged), 1948. - A sorozat további tervezett köteteiről semmit sem
tudunk. Talán Bálint Sándor hagyatékának feldolgozatlan feljegyzései rejtenek még
részleteket. Bár a belső címlapon a Habsburg ellenes forradalom és szabadságharc
századik évfordulójára történik utalás, valószínű, hogy a kötet téma választása nem
független a katolikus egyház 1948-as Mária-évétől. Ennek hangsúlyozása egy egye
temi tanszéken azonban ekkor már nem lett volna politikus lépés.
144 Bálint Sándor politikai közéleti szerepét nagyon részletesen ismerteti Csapody Mik
lós. Csapody 2004. 80-256.
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Oktatói és kutatói programját Bálint Sándor már az 1940-es évek
elején határozottan megfogalmazta.145 Ebben Szeged városának és
a Szegedi Tudományegyetemnek története és földrajzi fekvése alap
ján sajátos szerepet szánt. Mindenekeló'tt a Dél-Alföld területének
megismerésében és megismertetésében látott elvégzendő felada
tokat. Máig nagyon időszerű, sem a kutatók (történészek, néprajz
kutatók), sem Szeged városa, sem a régió vezetői által kellőkép
pen figyelemre nem méltatott körülmény feltárását és élettel megtöHásét tartotta fontosnak: Szeged és kirajzásainak együttes vizs
gálatát, a kirajzásoknak legalább a kultúra területén az anyaváros
hoz kötését.146 A magyarság népéletének és művelődéstörténetének
hangsúlyos kutatása mellett az itt élő nemzetiségek, kultúrák és
nyelvek, a térségben találkozó és türelemben együtt élő vallások
egymásra hatásának, párhuzamos fejlődésének megfigyelését is
fontos feladatnak tartotta.147 E felismert feladatrendszerből az év
tizedek során maga sokat megvalósított.148
1940 és 1952 között rendszeresen adott elő az egyetemen a ma
gyar és a szomszéd népek népzenéjéről, illetve népzenegyűjtésről Szeghy Endre. 1947. február 5-én szerzett magántanári képe
sítést A népzenetndomány problémaköre tárgykörben.149 Bálint Sán
dor 1948-ban A magyar népi gazdálkodás, különös tekintettel a finn
ugor kapcsolatokra tárgykörben K. Kovács Lászlót, 1949-ben össze
hasonlító folklorisztikából Scheiber Sándor főrabbit habilitálta

45 Bizonyos vonatkozásban - Szeged-kutatás - már a 30-as években. Lásd 79. jegyzet!
Bálint 1930.
A szegedi nagytáj kutatását Kálmány Lajos nyomdokain Bálint Sándor indította el
(Bálint 1976. 140-252.), Juhász Antal folytatta (Juhász 1990.). Ezt a máig aktuális
Bálint Sándori örökséget hangsúlyozta születési centenáriuma alkalmából írott elő-

u Zetes ékében Barna Gábor is. Barna 2003.
”7 Bálint 1943.
8 Csak utalok egy-két fontosabb munkájára: Bálint 1944., 1973., 1977. Lásd Bálint Sánu9^Or Bibliográfiáját: Péter 1974a.
wSzeghy Endre (1944-ig Szögi) (1898-1972) karmester, zeneszerző-tanár., 1933tól az Állami Polgári Iskolai Tanárképző főiskolai tanára. Kodály Zoltán ösz
tönzésére népzenegyűjtő munkát végzett. 1942-1944 között az Alföldi Tudo
mányos Intézet megbízásából Szeged környékén népzenét gyűjtött. Péter 1972.
Lásd még: A Szegedi Tudományegyetem Évkönyve az 1947/48. tanévről. Szeged,
1948. 33-34.
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magántanárrá.150 Minisztériumi jóváhagyásra fölterjesztett habilitációjukat a magántanári cím időközbeni megszüntetése, s a fize
tett docentúra bevezetése miatt már nem hagyták jóvá. Sem K.
Kovács László, sem Scheiber Sándor nem tartott ezért nyilvános
előadásokat a szegedi egyetemen.
1947/1948-ban és 1948/49-ben Rónai Béla151 volt a Néprajzi Inté
zet fizetés nélküli gyakornoka. A tanszék személyi állományának fej
lesztése ekkor, s még hosszú ideig nem volt eredményes.
Ez már a kommunista hatalomátvétel utáni időszak volt. A totális
diktatúra berendezkedett a felsőoktatásban is. Erős és kizárólagos
ideológiai dominanciára törekedett. Nemcsak a szólás-, hanem a gon
dolatszabadságot is száműzte. A tudományos gondolkodás, a tudo
mányos kutatás szabadsága főleg a bölcseleti és társadalomtudo
mányok terén ezért csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvé
nyesülhetett. A másként gondolkodó oktatókat fokozatosan kiszorí
totta az egyetemi élet minden területéről, vagy elhallgattatva megal
kuvásra, némelyeket elvtelen kompromisszumra kényszerített.152 A
kommunista/ szocialista párt az egyetemi élet: oktatás és kutatás, s
főleg a személyzeti munka minden területébe beleszólt. Meghatáro
zó szava egészen az 1980-as évekig érvényesült. Ezen csupán az 198990-es politikai rendszerváltás tudott változtatást hozni.
1951-ben az oktatási kormányzat megvonta Bálint Sándor tanítá
si jogát (venia legendi). A hasonló sorsra jutott történész professzor
15I)K. Kovács László (1908-) etnográfus, a történelemtudomány (néprajz) kandidátusa
(1963), a budapesti (1934-), majd a kolozsvári egyetem (1940-) néprajzi tanszékei
nek munkatársa, az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudományos főmunkatár
sa, az Etnographia szerkesztője (1967-1971) - Scheiber Sándor (1913-1985) főrabbi,
nyelvész, irodalomtörténész, a zsidó folklór kutatója. - Juhász 1996. 176. E két
habilitáció iratait nem ismerjük. Scheiber Sándorról lásd: Voigt 1988.
151 Rónai Béla (1923-) nyelvész, 1950-től a pécsi tanárképző főiskola, 1977-től a szek
szárdi tanárképző főiskola tanszékvezetője. Rónai 2001.
’“Bálint Sándor tehát már 1945-től célsazemélyként szerepelt a kommunista ÁVO
listáján. 1948-ban az „egyházi reakció" ellen indított hajsza során őt is célszemély
ként ellenőrzés alá vonták, „egy későbbi - 1964. június 23-i - állambiztonsági do
kumentumból egyértelműen kiderül, hogy ebbe [Mindszenty-per] a kétségtelenül
konstruált eljárásba Bálint Sándort is bele akarták rángatni... [mert] az összeeskü
vés tagjai vallás és közoktatásügyi miniszternek jelölték". Bálint László 2004. 19.
Ennek is szerepe lehetett abban, hogy nem sokkal később, 1951-ben Bálint Sándor
„tanári működését" megszüntették. Bálint László 2004. 20.

42

ral, Tóth Lászlóval (1895-1958) az egyetemi könyvtárba osztották
be. Szerencsére mindkét igazgató, Szekeres Pál (1904-1965), majd
1953-tól Hencz Aurél (1913-2000) nagyfokú szabadságot hagyott
nekik. Csak délelőtt kellett néhány órára bemenniük, s akkor is az
zal foglalkozhattak, amivel akartak. Tóth László újságot olvasott,
Bálint Sándor kutatgatott, de ő is inkább otthon dolgozott.153 Itt és
niég inkább a Somogyi-könyvtárban dolgozott. A kényszerű szü
net alatt írta meg a mindmáig legjobb magyar dialektológiai szó
tárt, a Szegedi szótárt'54. Száműzetése 1957-ig tartott, az 1956/57-es
tanév második félévétől tarthatott ismét egyetemi előadásokat. A
köztes években, az 1952/53-as és az 1953/54-es tanév I. félévében a
történelem szakos hallgatóknak Bodrogi Tibor tartott etnográfiai, a
niagyar szakosaknak Katona Imre folklórelőadást.155 Az 1954/55ös tanév II. félévében pedig Péter László156 adott elő folklorisztikát.
Ezek akkor kötelező kollégiumok voltak a történelem és a magyar
szakos hallgatóknak.157
Bálint Sándor 1957 elején került vissza egyetemi tanszékére.
Az emlékezések szerint 1956 őszén, a forradalom másnapján
Baróti Dezső158, az egyetem akkori rektora felkereste az akkor
éppen lábtöréssel betegeskedő Bálint Sándort és visszahívta ta
nítani.159 Amit azonban dokumentálni tudunk, az viszonylag
kevés. Bálint Sándor hagyatékában megmaradt Nyíri Antal dé1MPéter 1997.464.
54Szeged/ szótár I-II. Budapest, 1957. Akadémiai Kiadó
Bodrogi Tibor (1924-1986) etnológus, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, utóbb az
MTA Néprajzi Kutatócsoport főmunkatársa, 1978-tól haláláig igazgatója, terepku
tatásokat végzett Óceániában, Indonéziában.
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Előadói megbízások az 195152. tanév második félévére CSML SZL VIII. 6.17. Péter László (1926-) irodalomtörlénész, folklorista, helytörténész egyetemi tanár, Bálint Sándor tanítványa.
Szegedi Tudományegyetem Irattára (a továbbiak SzTI) anyakönyvek a jelzett tan
évekről.
” Baróti Dezső (1911-1994) irodalomtörténész, a szegedi egyetem tanára (1948), a sze

gedi egyetem rektora 1955-1957. Baróti Dezsőt a forradalmat követő megtorlás so
rán „közbiztonsági őrizetbe helyezték, majd egy év fölfüggesztett börtönbüntetés
ére ítélték". Bálint László 2004. 24.
’Rónai 2001. 63. Bálint Sándor bokatörése miatt lakáshoz kötött volt a forradalom

napjaiban. A Csongrád megyei rendőrség politikai nyomozói szerint szellemi befo
lyása mégis érvényesült a „forradalom előkészítése időszakában Péter Lászlón ke
resztül. V.ö.: Bálint László 2004. 24.
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kán160 1956. december 30-án kelt hivatalos levele, amelyben ar
ról értesíti, hogy az oktatásügyi miniszteri kormánybiztos „az 1951. au
gusztusában törvénytelenül megvont előadói jogát 1956. december hó 1i hatállyal visszaadta és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Kara Néprajzi Tanszékének vezetésével megbízta. Amidó'n
az Oktatásügyi Miniszteri Kormánybiztos rendeletét megküldöm, a Böl
csészettudományi Kar nevében őszinte örömömet fejezem ki, hogy Pro
fesszor Úr újra megkezdheti Karunkon tudományos és oktatói munká
ját".161 A kari tanács 1957. január 2-i rendkívüli ülésén Nyíri Antal dékán
„külön szeretettel üdvözli Bálint Sándort abból az alkalomból, hogy tör
vénytelenül megvont venia /egendí-jének visszakapása után ismét bekap
csolódik a kar életébe, munkájába".162 A hiányosan rendelkezésre álló
forrásokból kitűnik, hogy ezt követően Bálint Sándor az oktatás folya
matosságának biztosítása mellett nagy szerepet vállalt doktori értekezé
sek és diákok számára kiírt egyetemi tudományos pályázatok bírálatá
ban.163 S nemcsak néprajzi, folklorisztikai és népzenei doktori értekezé
seket bírált, hanem irodalmi, történelmi és művelődéstörténeti témájúakat is.164 Évtizedek távlatából úgy látjuk, hogy Bálint Sándor az egyik
legaktívabb professzor volt a Bölcsészettudományi Karon.165
i«o Nyíri Antal (1907-2000) nyelvész, dialektológus, a nyelvtudomány és a néprajztudo
mány kapcsolódásainak kutatója, 1955-1957 között a bölcsészkar dékánja, 1957-ben
Bálint Sándorral együtt elindította a Néprajz és Nyelvtudomány című periodikát, amely
2001-ig jelent meg.
161 Nyíri Antal levele Bálint Sándor hagyatékában. N. Szabó Magdolna szívességéből.
162Bölcsészettudományi Kar kari tanácsi jegyzőkönyvek, SZTI jelzet nélkül. A
tanítási jog visszaadásának adminisztratív hátterére nem történik utalás, erre
vonatkozóan az Irattár semmiféle dokumentumot nem őriz.Lásd még: Csapody
2004. 261-263.
'“Mind a doktoranduszok, mind a pályázók között számos későbbi néprajzku
tató, történész, levéltáros és tudós tanár szakember kollegánk neve bukkan
föl. 1957. január 17-i kari tanácsülésen például Bálint Sándor javaslatára pá
lyadíjat kap Dienes Erzsébet IV. éves, Krupa András IV, éves, Kakuk Mátyás
III. éves és Szabó Ferenc II. éves egyetemi hallgató. 1958. március 25-i Kari
Tanácsülésen Rónai Béla kéri doktori szigorlatra bocsátását. A referáló Bálint
Sándor jelzi, hogy erre azért van szükség, mert 1949-ben a doktori szigorlato
kat megszüntették.
1M Bálint Sándor népzenekutató tevékenységéről adatokat közöl Paksa Katalin. Paksa 1990.
1651960. április 29-én pl. társbírálója volt Ilia Mihály A Holnap című disszertációjának,
főbírálója Koltay Kastner Jenő társbíráló mellett Mihálka György A szegedi táj népze
néje című doktori értekezésének.
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Mindeközben Bálint Sándornak fogalma sem lehetett arról, hogy a szo
cialista állambiztonsági szervek milyen terveket szőnek eltávolítására.
Fennmaradt például az állambiztonsági központi nyilvántartónak egy
1960. szeptember 24-i feljegyzése, miszerint „az Elnöki tanács 1957/60.
számú törvényerejű rendelete alapján a Minisztertanács személyügyi tit
kársága rendeletet hozott az alábbi vezető személyek leváltására: Dr. Bá
lint Sándor ... egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem". A leváltás
alól azonban Benkei Valéria művelődésügyi miniszter, egykori szegedi
tanárnő azonban 1959. augusztus 22-én mentesítette.166
A kari tanács jegyzőkönyvei csak részben tükrözhetik azokat a törek
véseket, amelyekkel Bálint Sándor a néprajzi tanszék személyi fejleszté
st, a tanszék helyzetének és az oktatásnak megerősítését szerette volna
elérni. A néprajz ugyanis nem volt diplomát nyújtó szak, hanem azt a
Magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem szakosoknak kellett
kötelezően hallgatni. 1961-ben például arra tett javaslatot, hogy a folklórt
es a tárgyi néprajzot ne az első évben, hanem a második évben hallgas^k, mert megértéséhez bizonyos előtanulmányok szükségesek lenné
nek.167 Tervezte egy folklór tankönyv megírását is, ez azonban nem való
sult meg.168 Folyamatosan törekedett új munkatárs beállítására. 1963 már
ciusában például így érvelt: „Már 1957 óta húzódó súlyos gondja a néprajzi tanszéknek a tudományos káderfejlesztés. Költségvetési okok miatt
U'indeddig sajnos nem kerülhetett sor adjunktusi állás szervezésére. EbFen az ügyben az Akadémia Néprajzi Bizottsága is megbeszéléseket foly
tatott egyetemünk illetékes tényezőivel 1962 áprilisában. Miután min
den tekintetben kedvező személyi megoldásra volna kilátás, tisztelettel
kérem a kari tanácsot, hogy az 1963/64. tanévre a maga erkölcsi tekinté
lyével is szorgalmazza ennek az állásnak a betöltését. A tanszéken folyó
tudományos kutatómunka egyenesen halaszthatatlanná teszi az ügy meg
adását, az állás szervezését." A dékán azonban kutatói állás szervezését
látta célszerűbbnek. Az sem valósult meg.169
1957-1959/60. tanévben Mihálka György, az egyetemi énekkar
Zeged népzenéjéből doktorált karvezetője lett a tanszék adjunktu
166

BáHnt László 2004.29-30.
SZTI kari tanácsülés jegyzőkönyve 1961. február 8. jelzet nélkül.
168
SZ’n kari tanácsülés jegyzőkönyve 1961. február 8. és későbbi jegyzőkönyvek is,
jelzet nélkül.
169
B2TI kari tanácsülés jegyzőkönyve 1963. március 8. jelzet nélküL A dékán Halász Előd.
167
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sa.170 A tudományos utánpótlási, munkatársi gondok azonban az ő
rövid alkalmazásával nem oldódtak meg. 1964. február 7-én kelt
átiratában Bálint Sándor ismét az adjunktusi állás betöltetlenségére
panaszkodott.171
Bálint Sándor 1962-ben szerezte meg kandidátusi fokozatát akkor meg
jelent A szegedi paprika című értekezésével. Opponensei Balassa Iván és
Tálasi István voltak. Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságában el
nökló' Ortutay Gyula közreműködésével az akkor - és még sokáig - kö
telező' marxizmus-leninizmus vizsga elengedésével szavazták meg tu
dományos fokozatát.172 Hamarosan szerette volna a tudományok dok
tora fokozatot is megszerezni. Levelére azonban a Tudományos Minó'sí
tó' Bizottság titkársága azt a választ adta, hogy „a doktori fokozattal kap
csolatos 3 éves várakozási idő alól méltányossági okokból nem lehet fel
mentést adni", azaz a kandidátusi cím megszerzése után ki kell várnia a
három évet az újabb értekezés benyújtásáig.173
1964. július 1-vel került a tanszékre adjunktusnak Bálint Sándor meg
hívására Ferenczi Imre.174 A debreceni tudományegyetemen Gunda Bé
la tanítványa, folklorista volt; elsősorban a történeti mondahagyo
mánnyal foglalkozott. Ám csak rövid ideig dolgozhatott együtt Bálint
Sándorral, hiszen tanszékvezetője ellen sok éves rendőrségi és ügynöki
megfigyelés után 1965 júliusában koncepciós bírósági eljárást indítot
tak. A Szegedi Járásbíróság 1965. október 21-én nyilvános tárgyaláson
a perben a szocialista társadalmi rend elleni egyrendbeli, folytatólago
san elkövetett izgatás vádjával bűnösnek mondta ki és hat hónapi, há
rom évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.175
,7l)Mihálka György (1924-) karnagy, főiskolai tanár. Bálint Sándor hallgatója volt a
főiskolán, majd az egyetemen is. A Rektori Hivatalhoz tartozó tanársegédi (19561957) majd adjunktusi (1957) beosztásban az egyetem Collegium Artium műhelyét
vezette. 1957-től lett a Néprajzi Tanszék adjunktusa. Egyik fő munkája a könyvtár
rendezése volt. Elkísérte Bálint Sándort gyűjtőútjaira. Biztatására és segítségével
Szeged népzenéjéből írta meg egyetemi doktori értekezését.
171SZTI180/1963-64. Népr. I. Tanszékek tudományos munkája.
172 Bálint Sándor személyes visszaemlékezése alapján Csapody 2004. 278-279.
173 Bálint Sándor hagyatékból. Köszönjük N. Szabó Magdolna segítségét
174 Ferenczi Imre (1931-1989) folklorista. Szegedre kerüléséről lásd: Gyuris 1990.96-101.
175 Bálint Sándor rendőrségi megfigyelésének aktáit és a beszervezett besúgók jelenté
seit közreadta Kahler Frigyes. Lásd: Kahler 2002. A rendőrségi eljárás, a házkuta
tások, a kihallgatások, a tanúkihallgatások jegyzőkönyvi anyagát, a per minden
egyéb iratával összegyűjtötte Velcsov Márton. Lásd: Velcsov 1995. Korábban kö
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A koncepciós per előkészítése során már 1964. augusztus 13-án
titkos házkutatást tartottak Bálint Sándor lakásán176, valószínűleg
egyetemi munkaszobájában177 is. A Csongrád megyei rendőrség Po
litikai Osztálya 1965. július 14-én tájékoztatta a József Attila Tudo
mányegyetem rektorát a bölcsészkar dékánját a Bálint Sándor ellen
foganatosított lépésekről, s jellemzést kért a professzorról. Szabó Zol
tán rektor és Hevenesi János személyzeti osztályvezető néhány na
pon beli eljuttatta pozitív véleményét a rendőrségre, amivel látható
an menteni igyekeztek az egyetem egyik professzorát.178 Párhuza
mosan a miniszter fegyelmi eljárás lefolytatását írta elő az egyete
men Bálint Sándor ellen.1798
Bálint Sándor kénytelen volt nyugállományba helyezését kérni és
1966. január 31-én felmentették állásából. Figyelemre méltó, hogy a
neprajzi tanszék könyvtárának, álló- és fogyóeszközeinek 1966. ja
nuár 26-i leltári átadási jegyzőkönyvét Bálint Sándor már mint ny.
egyetemi tanár írta alá.1811 A felmentés és nyugdíjazás tényét lakonikus rövidséggel tartalmazza az 1966. január 21-i kari tanács jegyző
könyve: Halász Előd dékán bejelentette, hogy a Művelődésügyi Mi
nisztérium dr. Bálint Sándor egyetemi tanárt 1966. február 1-vel nyug
díjazta.181 A lemondás, nyugdíjaztatás után Halász Előd 1966. már
cius 4-én levélben értesítette Bálint Sándort Polinszky Károly miniszforhelyettes határozatáról, „amelyben az Ön ellen indított fegyelmi
eíjárást megszünteti az 1966. február 1-i napjával bekövetkezett nyug
díjba vonulása címén".182 A miniszterhelyettes fegyelmi eljárást meg
zólt a perrel kapcsolatos részleteket (további irodalommal) Apró Ferenc. Lásd: Ap
ró 1990. Lásd még: Péter 2004. Lásd még: Bálint László 2004.111-112. Bálint Sándort
®z «.antidemokratikus elemek nyilvántartása" című kartonról a Csongrád megyei
Allambiztonsági Szerv javaslata alapján csak fél évvel halála után, 1980. november
176 ^'árr törölték, addig veszélyes elemnek tekintették. Bálint László 2004. 117.
17? Bálint László 2004. 68.
178^llnek végrahajtásáról nincs írásos dokumentum. Bálint László 2004. 78.
Bálint László 2004.98-99. Bálint László szerint ez politikai bátorságra vallott az egyel79tem vezetői részéről. Bálint László 2004.100.
Az egyetemi fegyelmi eljárás lefolytatásával azt a Pólay Elemér jogászprofesszort
Ű915-1988) bízták meg, aki az 1956-os forradalom alatti magatartása miatt írásbeli

i8o [t'8yeBnei megrovásban részesítettek. Bálint László 2004.110.
.Jegyzőkönyv másolata Bálint Sándor hagyatékában. N. Szabó Magdolna szívességéből,
a; ¿B kari Tanácsülés jegyzőkönyve 1966. január 21. jelzet nélkül.
alász Előd levele Bálint Sándor hagyatékában. N. Szabó Magdolna szívességéből.
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szüntető és a nyugdíjazást „öregségi nyugdíjjogosultság címén" el
rendelő határozata 1966. február 15-én kelt.'83 Az egyetem vezetése
azonban 1966. január 31-én sietett a munkaviszony megszüntetésé
ről Bálint Sándort értesíteni.183
184
Az egyetemi és szakmai hivatalosság megszakította a kapcsolatot a
politikailag megbélyegzett Bálint Sándorral. Valamikor 1966 elején, a há
rom év elteltével, ismét kérte, hogy nagydoktori értekezését Szeged népi
táplálkozásáról a Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyújthassa. A
TMB titkársága azonban 1966. március 11-én egymondatos levélben ér
tesítette., hogy „a Tudományos Minősítő Bizottság nem járult hozzá dok
tori értekezése benyújtásához".185 Teljes volt a megalázó, megsemmisítő
kirekesztettség. O ezt fájdalommal, de helyzetét elfogadva tudomásul
vette és elviselte.186 Konferenciákra azonban már a hatvanas évek végén,
de főleg az 1970-es évek második felétől, eljárt. Bevonták a Magyar nép
rajzi lexikon szócikkeinek megírásába, könyvek lektorálásába is.187
Kényszemyugdíjaztatása nagy veszteség volt a tanszéknek, az ok
tatásnak egyaránt, s nagyon nehéz anyagi helyzetbe sodorta a pro
fesszort is. A kialakult helyzet jól példázza a világ teljes és irracionális
átideologizálását, a józan észnek ellentmondó tudományellenességét
is. Pere fegyelmező, lelket gúzsba kötő, öncenzúrát kiváltó volt az őt
követő munkatársakra is. Jóllehet minden kutatási háttere megszűnt,
az elkövetkező másfél évtized meghozta élete fő műveit, vallási nép
rajzi és Szeged-kutatásainak nagy összefoglalóit.188 A megalázásra, a
183 Határozat Bálint Sándor hagyatékában. Szabó Magdolna szívességéből.
194Hivatalos irat Bálint Sándor hagyatékában. Szabó Magdolna szívességéből. Bálint
Sándor pere során felkereste Ortutay Gyulát is. Nem tudjuk, hogy az akkor politi
kailag már súlytalan Ortutay milyen lépéseket tudott érdekében tenni. Bálint Lász
ló 2004.106.
185Hivatalos levél Bálint Sándor hagyatékában. N. Szabó Magdolna szívességéből.
’“Tanulságos olvasmány ugyan ezért a Naplójából készült Breviárium (Bálint 1997.),
valamint közreadott levelezése. Bálint - Láng 1984.154,157-158.
187 így lektorálta szívességből pl. 1977-78-ban Barna Gábor Néphit és népszokások a Hor

tobágy vidékén című könyvét, amelynek hivatalos bírálója Katona Imre volt, s amely
1979-ben az Akadémiai Kiadónál megjelent, valamint 1979-ben Bartha Elek köny
vét: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen, 1980.
188 Péter 1983. Bálint Sándor legfontosabb művei ekkor születtek meg. A társadalmi
kirekesztettségből adódóan azonban nem az Akadémiai Kiadónál, vagy más orszá
gos kiadónál, hanem A szögedi nemzet l-lll. kötete a szegedi Móra Ferenc Múzeum
évkönyveként, a Karácsony, húsvét, pünkösd és az Ünnepi kalendárium 1-11. pedig a
Szent István Társulat kiadásában.
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Meghurcolta tásra munkával és hűségével válaszolt. Bálint Sándor éle
tének 76. évében, 1980. május 10-én hunyt el.189 Szegedi temetése 1980.
Május 20-án rendszer ellenes demonstrációval ért fel.
Eltávolításával nehéz helyzetbe került nemcsak a néprajzi tanszék,
hanem a Bölcsészettudományi Kar is, hiszen meg kellett oldani a tan
szék vezetését. Az 1967. február 15-i rendkívüli kari tanácsülésen fog
lalkozott a problémával. Halász Előd dékán megállapította, hogy a
néprajzi tanszéken a tanszékvezetői állás üres, „betöltése nem időszerű, nem is lehetséges. Gazdátlanul azonban nem maradhat." Bár
Eerenczi Imre adjunktus jól ellátja feladatát, a tanszék vezetésével őt
nem lehet megbízni, mert tanszékvezető csak egyetemi tanár vagy
egyetemi docens lehet. Ezért átmenetileg Nyíri Antalt, a Magyar Nyel
vészeti Tanszék vezetőjét bízták meg a tanszék vezetésével.190 Ezt a
Megbízást azután évenként meghosszabbították.
A kar vezetése 1968. november 15-én határozott arról, hogy a néprajzi
tanszék három éve húzódó megoldatlan problémáját egy docensi állás
Meghirdetésével próbálja megoldani.191 Az 1969. február 19-i tanácsüléa dékán bejelentette, hogy a Művelődésügyi Közlönyben a néprajzi
tanszékre docensi álláskiírás jelent meg. A pályázatok véleményezésére
alakult előkészítő bizottság 1969. március 23-i megbeszélésük írásba fog
lalt véleménye alapján a március 26-i kari tanácsülésen jelentést tett. Ennek alapján a kari tanács titkos szavazással első helyen Kodolányi JáM^st192, második helyen Diószegi Vilmost193 terjesztette fel a docensi álasra. A harmadik pályázó, Ferenczi Imre számára más úton javasolt do
bosi állást létesíteni. A tanszék vezetésével további egy évre Nyíri An
talt bízta meg. Az előkészítő bizottság véleményét a pártbizottság képvi
selője vitatta, s a végkifejletet tekintve tudjuk, keresztül vitték elhatároMsukat.194 Jóllehet, a pályázati anyagokat csak a bírálatokból ismerjük,
azt Mondhatjuk évtizedek múltán is, hogy érdemes elképzelések szülét
ek mind az oktatás, mind a kutatás fejlesztésére. Diószegi Vilmos elsőPéter igss.

191 "MI kari tanácsülés jegyzőkönyve 1967. február 15. jelzet nélkül.
192
kari tanácsülés jegyzőkönyve 1968. november 15. jelzet nélkül.
K°dolányi János ifj. (1922-) néprajzkutató, muzeológus, a finnugor (obi-ugor) né-

anyagi kultúrájának kutatója.
tószegi Vilmos (1923-1972) etnográfus, orientalista, a magyar és a szibériai népek
i«4c^V1'®Sanak, a magyar néphit történeti rétegeinek, a sámánizmusnak kutatója.
■¿TI kari tanácsülés jegyzőkönyve és mellékletei 1969. március 26. jelzet nélkül.
193
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sorban a Dél-Alföld migrációs folyamataival, a folklór változásainak
intraetnikus és interetnikus rétegeivel, akkulturációs problémákkal kí
vánt foglalkozni, amelyekhez szorosan csatlakozott volna egy regionális
néprajzi atlasz elkészítése. Ferenczi Imre folytatni kívánta a népmonda
kutatását. Távlati tervei között a Dél-Alföld folklorisztikai jellemzése, s
egy Alföldi néprajzi adattár, valamint egy Alföldkutató csoport létesítése sze
repelt. A pályázat formális nyertese, Kodolányi János munkatervét há
rom területen rögzítette: 1. a Dél-Alföld és Dél-Magyarország etnográfi
ai vizsgálata, 2. a dél-magyarországi térség balkáni kapcsolatainak feltá
rása, 3. uralisztikai kutatások a Finnugor Tanszékkel együtt.
A pályázat végül is eredmény nélkül zárult. Bár Kodolányi János
1969. július l-ével docensi kinevezést kapott a néprajzi tanszékre, kine
vezési okmányát át is vette, állását az egyetemi hatóságok irányában
tanúsított viselkedésére hivatkozva nem foglalta el. Arról írásban le
mondott. 195 így Ferenczi Imre kandidátusi értekezése megvédése után
docensi (1969. július 1.), 1971. február 1-jén pedig tanszékvezetői kine
vezést kapott. Ezt egészen váratlan haláláig, 1989. május 8-ig viselte.
Ferenczi Imrének nem volt könnyű a helyzete a politikailag nehezen
tolerált néprajzi tanszéken.196 Óráinak megtartása mellett mindent meg
tett ugyan, hogy a tanszék helyzetén javítson, ám sokáig kevés sikerrel.
Megélénkült viszont az ún. tudományos diákköri mozgalom, többen vá
lasztottak néprajzi, folklorisztikai témát szakdolgozatuk elkészítéséhez.
Több hallgatót indított néprajzi gyűjtőútra, a legsikerültebb szakdolgo
zatokból, doktori értekezésekből részleteket közölt a Néprajz és Nyelv
tudományban. Támogatásukra kért és kapott anyagi segítséget.197 De a
tanszék személyi fejlesztését nem tudta elérni. 1974. decemberében pél
195 Ezúton köszönjük ifj. Kodolányi Jánosnak a pályázatról és Bálint Sándorról magne
tofonra rögzített visszaemlékezését.
196 A hatalom szemében a néprajzi tanszék Bálint Sándor személyével szorosan össze
függött. Bálint Sándor feljelentésével Szegeden sokáig Börcsök Vincét, a Móra Fe
renc Múzeum muzeológusát és/vagy Ferenczi Imrét gyanúsították, vádolták Bá
lint Sándor feljelentésével (Rónai 2001. 67-68.). Alaptalanul. Kahler Frigyes köny
vének megjelenése után világossá vált, hogy a kommunista hatalom évek módsze
res munkájával, legközvetlenebb barátainak (köztük egyháziaknak) beszervezésé
vel készítette elő perbefogását.V.ö.: Kahler 2002., Péter 2004. Sőt, Bálint Sándor kon
cepciós perének előkészítése során Ferenczi Imre célszemélyként is a rendőrség
figyelemkörébe került. Bálint László 2004. 84.
197P1. 1974. októberében, lásd SZTI kari tanácsülés jegyzőkönyve, 1974. október 17.
jelzet nélkül. Lásd még: Ferenczi 1977.
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dául, amikor Maróti Egon198 tanszékvezető egyetemi docens javaslatot
tett a régészeti szakképzés újraindítására és a régészeti tanszék felállítá
sára, Ferenczi Imre a néprajzi képzés kialakítását indokolta.199 Csupán a
tanszék elhelyezésében ért el eredményt: 1978. májusában megkapta mai
helyet, ami egy oktatói és egy adminisztrátori szobát, valamint egy kicsi
szemináriumi helyiséget jelent. Az 1980/81-es tanévben lehetőséget ka
pott egy ösztöndíjas gyakornoki állás betöltésére. Ezt pályázat útján Hű
kért Gabriella magyar-orosz szakos középiskolai tanár nyerte el. Ő1976tól régi magyar irodalmi és irodalomelméleti képzésben részesült, s az
irodalom és a folklór kapcsolatával foglalkozott.200
Az 1985-ös kari tervekben felmerült a néprajznak C-szakként való elindítása. A bölcsészettudományi kar 1986-1990. közötti fejlesztési terveiben
azonban nem szerepelt újabb állás létesítése a néprajzi tanszéken. 1966-tól
kezdve a tanszék a Magyar Filológiai Intézet keretei között működött.201
Az évtizedekig többnyire egyszemélyes tanszék csak 1989. február 1jétől gyarapodott új munka társsal, amikor Bellon Tibor2’2, a karcagi Györffy
István Nagykim Múzeum igazgatója mellékállású adjunktus lett. A böl
csészettudományi kar ekkor határozta el a néprajz szak és a néprajzi tan
szék fejlesztését. Logikusnak látszott, hogy az elsősorban folklorisztikai
98 Maróti Egon (1927-) ókortörténész, egyetemi tanár.

SZTI kari tanácsülés jegyzőkönyve 1974. december 5. jelzet nélkül.
? "SZTI kari tanácsülés jegyzőkönyvi melléklete 1980. szeptember 27. jelzet nélkül.
' Együtt az I. és II. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékkel, a Magyar Nyelvtudomá
nyi Tanszékkel, a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékkel. Ez a szervezeti struktúra
egészen az 1990-es évek végéig fennállt.
2 Bellon Tibor (1941. január 1. - 2002. szeptember 26.) magyar - néprajz szakot végzett
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1964-1994 között a karcagi Györffy
István Nagykun Múzeum igazgatója. Gazdaság- és társadalomtörténeti kérdések fog
lalkoztatták. 1994—1997 között a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, 1997-től az MTA
Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tagja, 1999-től pedig az MTA Nép
rajzi Bizottságának tagja. 60. születésnapjára szakmai munkásságát is összefoglaló
köszöntő könyv jelent meg: Társadalom, kultúra, természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon
Tibor tiszteletére. Szerk. Barna Gábor. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Köz
leményei 57. Karcag - Szeged - Szolnok, 2001.16-20. - Szegedi oktatóként foglalkoz
tatásának gondolata 1988-ban merült fel. Tanszéki irattárunk őrzi Ferenczi Imre és
Bellon Tibor levelezését az álláshely és munkavállalás előkészítéséről, megvalósítá
sáról. SzTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének irattára, tanulmányi és
tanszéki ügyek 1989-. Bellon Tibor fő kutatási területe az agrártörténet, a történeti
uKologia, a népművészet volt. Terepmunkát végzett az egész Kárpát-medencében.
Élete utolsó évtizedében a Tisza és a tiszai ártér történeti ökológiai szemléletű kutatá-
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problémákkal foglalkozó Ferenczi Imre mellé az anyagi kultúra kutatásá
ban jártas oktató kerüljön. Ferenczi Imre váratlan elhunyta után (1989. má
jus 8.) az egyetem Bellon Tibort bízta meg a tanszék vezetésével.2"3 Ő ma
gyar néprajz és összehasonlító néprajz tárgykörből adott elő történelem
szakos és régészetre szakosodó egyetemi hallgatóknak. Az 1989/90. tan
évben egyetemi docensként folklorisztikai órákat tartott Pócs Éva21*4, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Néprajzi kutatócsoportja tudományos fő
munkatársa. A szegedi egyetem 1989-ben szerette volna meghívni
Andrásfalvy Bertalant*203
205206
, az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudomá
nyos főmunkatársát a néprajzi tanszékre, ám ő az akkor a pécsi egyetemen
létrehívott néprajzi tanszék szervezését vállalta. Az egyetem ezért 1990ben mellékfoglalkozású adjunktusi állást írt ki a néprajzi tanszékre, amely
re Bellon Tibor adta be pályázatát, s nyert el 1990. június 1-vel, s megbízott
tanszékvezetőként továbbra is ellátta a tanszéki adminisztrációt.216
A néprajzi tanszék a Magyar Tudományos Akadémia által támo
gatott kutatóhelyek közé tartozott az 1970-es évektől az 1990-es évek
második feléig. A szűkösebb egyetemi források mellett ez jelentette
Ferenczi Imre kutatásainak támogatását. Alkalmanként ebből tudott
rövidebb ideig adminisztratív munkatársakat foglalkoztatni.
A Magyar Tudományos Akadémia létrehozta vidéki bizottságait, így
1961-ben a Szegedi Akadémiai Bizottságot (SZAB), mai nevén az MTA
Szegedi Területi Bizottságát. Ennek 1977-ben alakult meg Ferenczi Im
re vezetésével a néprajzi munkabizottsága, amely összefogva a térség
néprajzkutatóit, egy dél-alföldi folklórkutatást kezdeményezett.207 Nap
jainkban a munkabizottság elsősorban felolvasó üléseket tart, valamint
sát végezte. Számos televíziós néprajzi film és filmsorozat szakértője, riporter-szer
kesztője volt. Pályája oktatóként teljesedett ki igazán. Kiváló pedagógus volt.
203 Csákány Béla rektor 1989. május 25-i levelében bízta meg Bellon Tibort a Néprajzi
Tanszék ügyeinek intézésével. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
ének irattára, tanulmányi és tanszéki ügyek 1989-.
214 Pócs Éva (1936-) folklórkutató, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet

ének főmunkatársa, a pécsi egyetemNéprajziTanszékénekHerder-díjas professzora (2004).
205 Andrásfalvy Bertalan (1931-) néprajzkutató, nyug, egyetemi tanár, 1990-1993 kö
zött az Antall-kormány kultuszminisztere. Bálint Sándorral szoros kapcsolatban
állt, talán ez is közrejátszott szegedi meghívásában. Szegedi állásáról Fried István
professzor tárgyalt vele.
206 SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének irattára, tanulmányi és tan
széki ügyek 1989-,
207 SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének irattára, SZAB iratok.
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tematikus pályázatokat ír ki. Továbbra is igyekszik összefogni Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyék néprajzkutatóit.208

A megújulás korszaka. A néprajzi tanszék 1991 után
A szegedi néprajzi tanszék utolsó évtizedéről csak vázlatosan ír
hatunk. A politikai rendszerváltozással az ideológiai nyomás meg
szűnt. A bölcsészettudományi kar 1991 tavaszán pályázatot írt ki tan
székvezető docensi állására. A pályázó Pócs Éva és Juhász Antal, a
Csongrád megyei múzeumi szervezet tudományos igazgatóhelyet
tese közül 1991. július 1-jén az utóbbi kapta meg az állást.209210
A szakos képzés megindítására 1991 őszén Juhász Antal tett elő
terjesztést a BTK kari tanácsának, amelyet az elfogadott, s az egyete
mi tanács is jóváhagyott. Ezt követően Juhász Antal a félállású Bellon
Tiborral és az 1992/93. tanévben vendégtanárnak meghívott Barna
Gáborral213 kidolgozta a néprajz B (minor) szak oktatásának tervét, s
azt egy speciális képzés keretében el is indította.
Ezután a kar vezetése, különösen Pál József10, Mikola Tibor211 dékán,
valamint Róna-Tas András212 rektor támogatásával folytatódott a néprajzi
tanszék fejlesztése. Ebben nyilvánvalóan közrejátszottak az időközben be
következett politikai változások, a szocializmus összeomlása és a polgári
demokratikus berendezkedés létrejötte. 1993. év elején a kar újabb docensi
álláshelyet hirdetett meg. Ezt 1993. július 1-vel Barna Gábor, az MTA Nép
8 A munkabizottság elnöke jelenleg (2004) Juhász Antal, titkára Bárkányi Ildikó, a
2w^°ra Ferenc Múzeum néprajzos muzeológusa.
19 Juhász Antal (1935-) 1953-1957. között szerzett magyar - történelem szakos diplomát

a szegedi egyetemen. Bálint Sándornál szerezte meg egyetemi doktori fokozatát nép210raés több mint három évtizeden át a szegedi múzeum néprajzkutatója volt.
2n Pál József (1953-) irodalomtörténész
Mikola Tibor (1936-2000) finnugor nyelvész, egyetemi tanár.
Róna-Tas András (1931-) orientalista, néprajzkutató, akadémikus (1995), egyetemi
2]3 rektor (1990-1992)
Barna Gábor (1950-) néprajzkutató, történelem - néprajz - latin szakot végzett a debre
ceni egyetemen (1968-1973), akadémiai kutató a debreceni egyetem Néprajzi Tanszé
kén (1973-1986), az akadémia Néprajzi Kutatóintézetének munkatársa (1987-1993), a

szegedi egyetem docense (1993-), a Néprajzi Tanszék megbízott tanszékvezetője (20022003), a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék vezetője (2003-). Egyetemi doklor (1974), a történettudomány (néprajz) kandidátusa (1989), az ELTE-n habilitált (1998).
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rajzi Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa nyerte el. Az 1994ben kiírt újabb pályázattal Bellon Tibor 1994. július 1-től főállású docens
ként folytathatta munkáját a tanszéken. 1993-96 között a Magyar Tudo
mányos Akadémia ösztöndíjas kutatójaként a tanszéken dolgozott N. Szabó
Magdolna.214
A tanszék vezetője 1991-1998 között Juhász Antal, aki habilitációja
után 1995. július 1-én egyetemi tanári kinevezést kapott, 1998-2002
között pedig Bellon Tibor volt. Bellon Tibor elhunyta után (2002. szep
tember 26.) Barna Gábort bízták meg a tanszékvezetéssel. Kineve
zést 2003. július 1-től kapott.
1997-től tudományos segédmunkatársként, 1998-tól pedig tanársegéd
ként dolgozik a tanszéken Pusztai Bertalan215,2003. szeptember 1-től pe
dig Simon András216. Az oktatók munkáját az 1990-es évek közepén de
monstrátorok segítették.217 Tanszéki ügyintézőnk Farkasné Tóth Ágnes.
A tanszék állandó külső előadói: Bárth János218, Felföldi László219,
Grynaeus Tamás220, Katona Imre, Mód László221. Egy vagy több féléven
keresztül oktatott a tanszéken, Báti Anikó, Borsányi László, Dornbach

214 Szabó Magdolna (1970-) néprajzkutató, magyar-művelődésszervező főiskolai és
néprajzos egyetemi diplomát szerzett, 1993-96 között akadémiai ösztöndíjas kutató
a Néprajzi Tanszéken, 1999-2002 között az ELTE „Európai etimológia" doktori is
kolájának hallgatója,, 2003-tól a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa
215 Pusztai Bertalan (1972-) történelem - néprajz szakos diplomát szerzett a debreceni egye
temen (1992-1996), 1992-1996 a Láthatatlan Kollégium hallgatója (vallási néprajz, vallás
etnológia), tudományos segédmunkatárs a szegedi Néprajzi Tanszéken (1997-1998), ta
nársegéd (1998-), a University of Jyváskyla Etnológiai Tanszékén PhD hallgató.
2,6 Simon András (1973-) néprajzkutató, magyar-történelem-néprajz szakot végzett,
1998-2001 között az ELTE „Európai etimológia" doktori iskolájának hallgatója, 2003tól az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének tanársegéde.
217 Demonstátorok voltak: Erostyák Zoltán, Pap Gabriella, Simon András, Méri Edina.
218 Bárth János (1944-) néprajzkutató, muzeológus, történelem-néprajz szakot végzett
az ELTE-n, 1968-1970 muzeológus Kiskunhalas, 1970-1990 múzeumigazgató Kalo
csa, 1990-től megyei múzeumigazgató Kecskemét.
219 Felföldi László (1947-) angol-orosz szakon végzett a szegedi József Attila Tudo
mányegyetemen, etnokoreológus, jelenleg az MTA Zenetudományi Intézetének
igazgatóhelyettese.
220 Grynaeus Tamás (1932-) pszichiáter, orvostörténész, a népi orvoslás kutatója.
221 Mód László (1972-) néprajzkutató, muzeológus, történelem-magyar-néprajz sza
kot végzett, 1998-tól a szentesi Koszta József Múzeum néprajzos muzeológusa, 19992002 között az ELTE „Európai etimológia" doktori iskolájának doktorandusza. Rend
szeresen ad elő tanszékünkön különböző bevezető kurzusokat.
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Mária, Erdélyi Zsuzsanna, Jung Károly (Újvidék), Kánián Erzsébet, Krupa
András, Nagy Terézia, Péter László, N. Szabó Magdolna, Tari János,
Vargyas Gábor, Vass Erika, illetőleg határainkon túli magyar vendégta
nárok: Demény István Pál, Gazda Klára, Péntek János, Pozsony Ferenc,
Tánczos Vilmos (Kolozsvár), Csortán Ferenc, Zsigmond Győző (Buka
rest), Silling István (Szabadka).222 A külföldi vendégtanárok idegen nyel
vű kurzusait a tanszék nemzetközi kapcsolatainak sorában mutatjuk be.
A szegedi néprajzi tanszéket 1995-ben - elsőként az országban ideiglenesen akkreditálták. Első szakdolgozatíróink csak 1996-ban
végeztek. A végleges akkreditációt a tanszék 2001-ben kapta meg.
A tudományegyetem vezető testületé 1996-ban új intézeti szerve
zetet alakított ki. A tanszék a Magyar Irodalom, Nyelv és Néprajzi
Tanszékcsoporthoz került. Napjainkban, többszöri átszervezés után
a tanszék az Altajisztikai, Néprajzi, Ókortudományi, Régészeti és Val
lástudományi Intézet keretében működik. Az intézet vezetését 1997
júliusától 1999 júliusáig Juhász Antal látta el.
22 Antal József (1940-1997) r. k. lelkipásztor, népének-kutató. - Báti Anikó (1974-) történe

lem-néprajz szakot végzett 1992-1997 között, 1997-től az ELTE „Európai etimológia"
doktori iskolájának hallgatója, 1999-től az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimná
zium tanára, táplálkozáskultúrából tartott kurzust tanszékünkön - Erdélyi Zsuzsanna
(1922-) folklorista, az archaikus imádságok műfajának leírója, Európa- és Kossuth díjas
rréprajzkutató Széchenyi-ösztöndíjasként tanított. - Jung Károly folklorista, az újvidéki
egyetem tanára - Kámán Erzsébet az ELTE Szláv Tanszékének nyugalmazott tanára,
folklorista, irodalomtörténész.- Krupa András (1934) a Békés megyei szlovák népi kul
túra kutatója, a szegedi egyetem egykori hallgatója. - Nagy Terézia néprajz - szocioló
gia szakot végzett volt tanítványunk - Tari János, a Néprajzi Múzeum munkatársa,
néprajzi film antropológus.-Vargyas Gábor (1950-) etnológus, a PécsiTudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének vezetője, az MTA Néprajzi Ku
tatóintézetének munkatársa. - Borsányi László etnológus.- Dombach Mária irodalom
történész, etnológus, a SZTE Hispanisztikai Tanszékének docense.- Vass Erika (1974-)
néprajzkutató, magyar-történelem főiskolai, néprajzos egyetemi diplomát Szegeden
szerzett, 2000-től az ELTE „Európai etimológia" doktori iskolájának hallgatója, a
szentendrei szabadtéri néprajzi múzeum néprajzos muzeológusa. - Péntek János, nyel
vész, folklórkutató, a kolozsvári Babes.-Bólyai Tudományegyetem Magyar Nelvi Tan
székének vezetője. - Demény István Pál (1949-2000) kolozsvári folklorista.- Gazda Kia
ra (1946-) a Babes, Bolyai Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének tanára. - Pozsony
Ferenc a Babes.-BólyaiTudományegyetem Néprajzi Tanszékének tanára- Tánczos Vil
mos a Babes.-Bólyai Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének tanára. - Csortán Fe
renc, a bukaresti kultuszminisztérium tanácsosa, - Zsigmond Győző a Bukaresti Egye
tem Hungarológiai Tanszékének folklorisztika tanára-Silling István (1950-) az Újvidé
ki Egyetem szabadkai tanítóképző karának tanára.
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A néprajz oktatása és kutatása
a szegedi egyetemen"

Az intézménytörténet rövid bemutatása után fontos áttekinteni az
oktatás tartalmi kérdéseit. Minden szónál jobban mutatja ez a tan
szék egyes oktatóinak érdeklődését, a képzés irányait, lehetőségeit
és korlátáit, valamint az oktatás és a kutatás szoros összekapcsoló
dását.223
224 A két területet nem is lehet élesen különválasztva tárgyalni,
hiszen az egyetemi előadások és szemináriumok egy része az okta
tók kutatómunkájára épül elsődlegesen.
Herrmann Antal Szegeden az 1921/22. tanév I. félévében A hagyo
mány szociológiai jelentősége és Dél-Magyarország néprajza tárgykörből
hirdetett előadást. Későbbi kurzusai tükrözik kutatói érdeklődését:
Erdély néprajza, Folklór és okkultizmus. Néppszichológiai szemelvények.
1923-tól minden félévben foglalkozott a cigányok néprajzával, főleg
népköltészetével és zenéjével. Herrmann szegedi éveiben már gyak
ran betegeskedett. Egyéni izű, rapszodikus előadásait gyér érdeklő
dés kísérte, viszont tudománytörténeti jelentőségű, hogy az 1925/
26. tanév I. félévében Bevezetés az etnológiába című kollégiumának hall
gatója volt József Attila és az akkor IV. éves tanárjelölt Bálint Sándor.
Mellette már 1922-ben hirdetett néprajzi kollégiumot Banner Já
nos, aki Magyarország tárgyi néprajza, kapcsolatban az ország demográfi
ájával, különös tekintettel az Alföldre és Délmagyarországra című tárgy
körből 1922. július 5-én habilitált. 1920-tól a szegedi főreáliskolában
tanított és 1924 decemberéig a Városi Múzeum díjtalan munkatársa
volt. A szegedi múzeum néprajzi anyagának ismertetése címmel 1922-ben
meghirdetett kollégiumát föltehetően az első muzeológiai kurzus
ként tarthatjuk számon a hazai néprajzi oktatás történetében. Ma
gántanári előadásainak tárgyköre igen változatos: a halászatról, a
pásztoréletről, a népi iparokról, a kalendáris szokásokról, a boszor
223 E fejezet Juhász Antal adatgyűjtésére támaszkodik, amelyet Barna Gábor és tanít
ványai kutatásai tettek teljessé. A teljes listát lásd a mellékletben!
224 Az itt közölt adatok az egyetemi évkönyvek illetőleg az anyakönyvek adatain
nyugosznak. Ezért külön nem hivatkozzuk meg őket.
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kányperek néprajzi vonatkozásairól, Szeged néprajzáról és a magyar
országi nemzetiségek néprajzáról tartott előadásokat. Bálint Sándor
az 1924/25. tanévet - amikor Banner Szeged néprajza című előadását
meghirdette - a pesti egyetemen töltötte, valószínűleg ezért nem em
líti őt szegedi tanárai között. Említést érdemel az 1923 tavaszára ki
tűzött Tömörkény István és a magyar néprajz című kollégiuma: „Tö
mörkény etnográfiáját az írásai alapján rajzolta meg, és ezekben az
fásokban valóságos kincsestárát találja meg a magyar néprajznak"
~ írta róla Juhász Gyula. Banner elsőként vette számba a szegedi népeletnex Tömörkény műveiben megörökített gazdag anyagát, amiből
Bálint Sándor és mások utóbb bőven merítettek. Kár, hogy kézirata
nem maradt fenn és ebből később sem publikált.
Solymossy Sándor professzor az 1929/30. tanév II. félévében három
kollégiumot hirdetett, együttesen heti 6 órában Bevezetés az általános
etnológiába, Magyar népmondatípusok, Dramatikus népjátékaink címmel.
A magyar népköltészet műfajai mellett szívesen adott elő etnológiai
kérdésekről: a következő tanévben A művészetek eredete és kialakulása a
Primitív népeknél és A primitív népek szellemi élete címmel tartott kurzust.
Az 1930-31. tanévtől vezette be a tanszéki oktatásba a szemináriumo
kat, mindjárt összehasonlító folklorisztikával. 1930-1934 között min
den félévben két előadást és egy szemináriumot hirdetett meg. Viszony
ig sok hallgatója volt. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának
tagjai (Ortutay Gyulán kívül Baróti Dezső, Buday György, Radnóti
kdiklós, Tolnai Gábor, Tömöri Viola és mások) Solymossy előadásain
kaptak betekintést az európai népek és a természeti népek szellemi
kultúrájába.225 Tudását a nyaranta tett gráci utazásai során az ottani
egyetemi könyvtár révén naprakészen tartotta.
Ezt a kort jól tükrözi tanszéki könyvtárunk korai állománya: a nép
rajz német nyelvű irodalma, amelynek jónéhány klasszikus munká
ja megtalálható polcainkon.226 Ezeknek a könyveknek ma már első
sorban tudománytörténeti jelentőségük van csak, ám jelzik a hazai
néprajztudomány erős kapcsolódását a német nyelvű kutatásokhoz,
fontosak a szellemtörténeti kapcsolatok feltárásában is.
^Csaplár 1967. passim, Juhász 1996.
2004-ben, az új Egyetemi Könyvtár elkészültével a Bölcsészettudományi Kar tan

széki könyvtárai beolvadnak a központi könyvtár állományába, így e sorok megje
lenésének idejére a Néprajzi Tanszék könyvtára megszűnik.
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A Solymossy Sándor által magántanárrá habilitált Cs. Sebestyén
Károly, a szegedi Városi Múzeum munkatársa a középkori temp
lom-építészet mellett főleg népi építészettel és népi bútoraink törté
netével foglalkozott. Az 1932/33-as tanévtől e tárgykörökből hirde
tett kollégiumokat. Mellette Bálint Sándor Az alföldi magyarság nép
rajza, különös tekintettel Szeged népére tárgykörben képesített egyete
mi magántanár tartott előadásokat.
A szegedi és más egyetemek néprajzi előadásait az 1930-as, 1940es években - más egyetemek kurzusaival együtt - az Ethnographia
folyóirat elég rendszertelenül, de közölte. Az 1933-1934-es tanév má
sodik félévéről szóló tudósítás még a szegedi tanszék óráival kezdő
dik. Ekkor Solymossy Általános etimológia (II.), A szellemi kidtúrák ős
kora), Dramatikns népjátékaink és Népballadáink címmel tartott előadást
és szemináriumot.227 1934 végén Szegedről már csak a magántaná
rok: Cs. Sebestyén Károly Néprajzi vázlat az európai népekről, valamint
Bálint Sándor Szegedvidéki folklóré óráit említi.228*
Solymossy Sándor 1934 őszén nyugalomba vonult. 1934 szeptem
berétől öt tanéven át Bálint Sándor és Cs. Sebestyén Károly hirdetett
magántanári előadásokat. Bálint Sándor az 1. félévben a Szeged vidéki
folklórról, a II. félévben Az Alföld történeti néprajza és Bevezetés az alföldi
néprajzkutatásba címmel tartotta meg kollégiumát. Vállalta az Alföld
kutatást, a tájhoz kötődést. A következő két tanévben az Alföld val
lási néprajzáról, 1937/38-ban az alföldi búcsújárás néprajzáról tar
tott kurzust. 1939-ben iktatta először előadásai programjába Szeged
néprajzát, amivel kutatói pályája kezdetétől páratlan elhivatottság
gal foglalkozott.
Mellettük a bölcsészkar több tanára tartott még néprajzi, vagy
a néprajzzal, folklorisztikával szorosan érintkező kurzusokat. Banner János régészeti, Bartucz Lajos embertani, Kogutowicz Károly em
berföldrajzi szempontú előadásai a történelem-földrajz szakos hall
gatóknak sok néprajzi párhuzammal szolgáltak. A magyar szakosok
Horger Antaltól és Mészöly Gedeontól a nyelvtudományi és a nép
rajzi vizsgálatok rokonságáról szerezhettek ismereteket.
227 A néprajz a magyar egyetemeken. Ethnographia XLV. 87. Ugyanitt olvashatunk a
budapesti és a debreceni órákról is.
228 A folyóirat beszámol a budapesti néprajzi tanszék megalapításáról és óráiról, a pé
csi egyetemen először tartott néprajzi előadásról, a debreceni néprajzi előadásról.
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Az 1940-es években az egyetem fiatal néprajzos magántanárai rend
szeresen hirdettek meg órákat. Gunda Béla például 1942 tavaszi és őszi
félévében Bevezetés az összehasonlító néprajzba címmel tartott előadást és
néprajzi gyakorlatokat vezetett. Utána, feltehetően kolozsvári egyetemi
tanári lekötöttsége miatt, nem hirdetett kollégiumot. Tálasi István 1943/
44.1. félévében hirdette meg Bevezetés a történeti néprajzba című kollégiu
mát. Ugyanekkor Pável Ágoston Mátyás király a szlovén népi hagyomány
ban és irodalomban címmel, Bálint Sándor Szeged népköltészetéről, Tóth
János a magyar tájak népi építészetéről tartott előadásokat. Ortutay Gyula
pedig ekkor Népi műveltségünk szerkezete címmel adott elő, s megtartotta
Tápé-szemináriumát.231 Ortutay magántanári előadásait általában a nép
költészeti kutatások történetéről és a népköltészet műfajairól, elsősor
ban a meséről és a népballadáról tartotta.
K. Kovács László és Scheiber Sándor meghirdetett magántanári
előadásairól nincs adatunk. Azért, mert ugyanebben az időben át
alakult a magyar felsőoktatás szervezete, oktatási rendje. Évtizedek
re megszűnt a habilitáció, a magántanári rendszer, s szovjet mintájú
tudományos minősítés lépett a helyére.
Bálint Sándor 1947. szeptember 10-én nyilvános rendes tanárként ka
pott kinevezést a Néprajzi Tanszékre. A kinevezését megelőző három sze
meszterben magántanárként is hetente hat órát: négy órában előadást és
kétórás szemináriumot tartott. Az 1946-1947-es tanév I. félévében egyedül
csak ő tartott néprajzi jellegű órát a tanszéken a Magyar népművészet, Ma
gyar népmonda és Néprajzi gyakorlatok címmel. De kötelező tárgyként nép
rajzi előadást tartott a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán is.232 A
D- félévben azonban mellette Klemm Antal A magyar népnyelvoktatás mód
szertana, Szeghy Endre233 pedig, aki 1945 szeptemberétől rendszeresen adott
elő a magyar és a szomszéd népek népzenéjéről, illetve népzenegyűjtésről
Az Alföld népzenéje címmel hirdetett meg órákat. Szeghy Endre 1947-ben
szerzett magántanári képesítést. Az 1948-1949-es tanév I. félévében gaz
dag órakínálat volt Szegeden: Bálint Sándor A magyar tájak néprajza, A ma

ai Néprajzi előadások a hazai egyetemeken az 1943-/44. tanév I. félévében. Ethnographia
UV. 1943.265-266.
232 Ethnographia LVIII. 1947.147.
Szeghy (Szögi) Endre (1898-1972) karnagy, zenekutató, főiskolai professzor. Ko
dály Zoltán és Bárdos Lajos műveinek egyik legjobb tolmácsolója. Szegeden ma

énekkar viseli nevét.

gyarság Közép-Európa népéletében és Néprajzi gyakorlatok címmel tartott elő
adást Tálasi István, a Kelet-Európai Intézet tanára Népünk újkori gazdasági
művelődése, Eperjessy Kálmán234 A magyarfalu története, Mészöly Gedeon235
pedig Néprajzi alapú szövegfejtések és Magyar irodalmi szövegek néprajzi ma
gyarázata címmel hirdetett meg kurzust.236
1949 őszén Tóth János A magyar nagy tájak házalakja címmel újból hir
detett magántanári kollégiumot. Az 1949-1950-es tanév II. félévében
Bálint Sándor órái mellett (A magyar népi építkezés, A szegedi paprika nép
rajza, Néprajzi gyakorlatok) Szeghy Endre három kurzust tartott (Népek
zenéje, Népzenei szeminárium, Orosz dalok orosz nyelven). Az orosz dalok
ról szóló kurzus már egyértelmű jele a bekövetkezett politikai fordu
latnak. Kertész Lajos237 a Szomszéd népek zenéje címmel tartott előadást.
Ebben a tanévben kapcsolódott be a Néprajzi Tanszék oktatási munká
jába a nyelvész Nyíri Antal Néprajzi alapismeretek, Temesi Mihály238 A
dialektológia mai kérdései című előadásával. A dialektológusok közremű
ködése előre vetíti a későbbi szoros együttműködést.
Bálint Sándor az 1950-1951-es tanév II. félévében szerepelt utoljá
ra előadásaival a tanrendben. A magyar nép hagyományos gazdasági
formái (földművelés), Az etnológiai kutatás története, különös tekintettel a
szovjet iskolára, Magyar folklór, Néprajzi gyakorlatok címmel tartott órá
kat.239 Az erős ideológiai nyomás e kurzuslistán is meglátszik.
1951-ben politikai okokból megvonták tőle az előadás jogát és az
egyetemi könyvtárba osztották be. A forradalom után, 1957 elején
visszakerülvén tanszékére félévről-félévre heti négy órában tartott
előadást és szemináriumot. Rendszeresen adott elő a Magyar folklór,
Magyar etnikai csoportok és Szeged néprajza tárgykörből. 1961/62-től a
kar egyes előadásait magyar és történelem szakon kötelezőnek, illet
ve ajánlott speciálkollégiumnak írta elő. Ezekben az években a ma
gyar településformákról, a szegedi táj népi táplálkozásáról, öltözkö
dési hagyományairól is adott elő egy-egy félévben. Előadásait szé

234 Eperjessy Kálmán (1893-1976) történész, levéltáros, főiskolai tanár.
235 Mészöly Gedeon (1880-1960) nyelvész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA tagja (1921-)
236 Egyetemi néprajzi előadások. Ethnographia LIX. 1948. 251.
237 Kertész Lajos karnagy (+1985)
238Temesi Mihály (1914-1988) nyelvész, a nyelvészeti tudományok kandidátusa.
“’A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának néprajzi előadásai
1950/51. tanév II. félévében. Ethnographia LX1I. 1951. 235.
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leskörű tárgyismeret, az irodalmi, művelődés- és művészettörténeti
párhuzamok sokasága jellemezte. A „szögedi nemzet"-ről szólva a
képpel való azonosulása, szeretet hatotta át mondandóját, ami ab
ban is kifejeződött, hogy gyakran és szívesen beszélt „ö"-ző dialek
tusban. Tanítványainak vallomásai visszaigazolják: enciklopédikus
műveltségű tanár volt és egyéniségéből mély humánum sugárzott.
Bálint Sándor nyugdíjazása után közel negyedszázadig Ferenczi Imre
volt a néprajz egyedüli előadója egyetemünkön. Magyar szakosok 196570, majd 1980-85 között rendszeresen hallgatták folklór vagy magyar
népköltészeti tárgyú előadásait. Közülük került ki speciálkollégiuma
inak hallgatósága és a folklorisztikából szakdolgozók kis csoportja.
Megismertette hallgatóit a hazai kisebbség, illetőleg a szomszédságunk
ban élő népek kultúrájával: ezt szolgálta 1971-től több féléven át meg
hirdetett, Délkelet-Európa népeinek etnográfiája című speciálkollégiuma.
Az 1978/79. tanévtől iktatta tantervébe a néprajzi gyűjtés gyakorlatát,
ami kezdetben heti két órás szemináriumot, majd havonta egyszeri
terepmunkát jelentett egy kiválasztott dél-alföldi településen. A legsi
kerültebb szakdolgozatokból, doktori értekezésekből közölt részletek
a tanszék Néprajzi Dolgozatok című kiadványsorozatában lehetőséget
teremtettek volt hallgatóink rendszeres publikálásához is.24U
1989. február 1-jétől Bellon Tibor magyar néprajz és összehason
lító néprajz tárgykörből adott elő történelem szakos és régészetre
szakosodó hallgatóknak. Bellon Tibor és Juhász Antal az 1991/92.
tanév tanrendjébe több olyan kollégiumot iktattak (Bevezetés az et
nográfiába, Bevezetés a folklórba, Magyar néprajz), amelyek alapozó
ismereteket nyújtottak a szakfelvételhez. 1992 szeptemberében in
dult a speciális képzés, 1993 szeptemberében a B-szakos képzés. A
folklór oktatását Barna Gábor szervezte újjá.
A B-szakos képzés 8 féléves, szakos diplomát adó képzés volt. Tartal
mát a magyar néprajz hagyományainak megfelelő tárgyak alkották mind
az anyagi kultúrában és folklórban, mind a társadalmi kultúrában, s az
az igény, hogy lehetőleg minden tárgykört előadás vagy szeminárium
formájában megkapjanak a hallgatók. A tárgyi néprajz és a társadalmi
2111A Néprajzi Dolgozatok sorozatban, amelyet mindig a tanszékvezető szerkesztett, több

Elint 60 kiadvány jelent meg eddig. A tanszék oktatói mellett volt hallgatóink kö
zül többször publikált a sorozatban Szabó Magdolna, Cseh István, Dienes Erzsébet,
SZ. Bozóky Margit, Szabó József, Grin Igor. A teljes listát lásd a mellékletben!

61

kultúra szaktárgyait Bellon Tibor és Juhász Antal, a folklórt Barna Gá
bor, a világ népeinek néprajzát pedig Katona Imre és Dornbach Mária
adta le, alkalmanként egyéb témákra meghívott más előadók bekapcso
lódásával. Az 1990-es évek közepétől elindított változtatások, amelyek
az A-szakos, 10 féléves képzésre áttérést célozták, nagyobb hangsúlyt
helyeztek a bevezető kurzusokra, a módszertani és az elméleti képzés
re, valamint nagyobb lehetőséget biztosítottak az alapozó időszakot kö
vetően, a hatodik félévtől a specializálódásra. Érmek keretében indította
el Barna Gábor az 1998/ 1999-es tanévtől - Pusztai Bertalan és külső
óraadók mint pl. Erdélyi Zsuzsanna, Silling István, Grynaeus Tamás
közreműködésével - a vallási néprajzi speciális képzést. 1997-tól Pusz
tai Bertalan tartja a néprajzi, folklorisztikai, antropológiai módszertani
órákat, s szervezi a kulturális antropológiai oktatást. A tanszék a hazai
etnográfiai képzésben elsők között foglalkozott a videó-technika alkal
mazásával, a néprajzi filmezés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A kur
zust útnak indító Tari János után e tárgyat Simon András oktatja, aki
Göttingában vizuális antropológiai speciális képzést nyert. A fényképe
zésről N. Szabó Magdolna tartott előadást.
A tanszék először 1996 júniusában bocsátott útjukra etnográfus vég
zettségű szakembereket. Az 1997/98-as tanévben került sor az A sza
kos, ötéves képzés bevezetésére.
A tanszék oktatói minden szemeszterben több választható speci
álkollégiumot tartanak. Évről évre 60-110 hallgatója van az általáno
san művelő tárgyként meghirdetett Bevezetés az etnográfiába és Beve
zetés a folklórba című kurzusnak.
A néprajzi tanszék által oktatott ismeretanyag fontos része a bölcsé
szettudományi kar oktatási kínálatának. Tanszékünket ezért bevon
ták a vallástudomány, az Európa-tanulmányok, a művelődéstörténet
és a PR-szak megszervezésének és akkreditációs eljárásának folyama
tába. A vallástudományi szak egyik kimeneti lehetőségét a vallási nép
rajz speciális képzés jelenti.241 Oktatóinkat más tanszékekre is meg
hívták előadónak: Bellon Tibort, majd Simon Andrást az ökológiára,
Pusztai Bertalant pedig a szociológia és a média tudományi tanszékre.
1993-tól folyik tanszékünkön ún. másoddiplomás, levelező képzés,
amely 8 féléves és tandíjköteles. Évfolyamonként 5-7 hallgatónk van,
241 Magyarország első Vallástudományi Tanszéke egyetemünkön alakult meg. Veze
tője Máthé-Tóth András. A többi említett szak akkreditációja még folyamatban van.
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akik elsősorban valamilyen tanári diploma birtokában jelentkeztek nép
rajz szakos képzésre. Másoddiplomát szerző hallgatóink az ország egész
területéről jelentkeznek, közöttük többen az elszakított területekről, a
szomszéd országokból (Vajdaság, Moldva - Románia).
Doktori képzés tanszékünkön jelenleg nincs. Remélhetőleg ez a hely
zet hamarosan megváltozik. Tanítványaink közül azonban többen évek
óta az ELTE Néprajztudományi doktori iskola Európai etnológiai prog
ram és a Magyar és összehasonlító folklorisztikai program hallgatói.
Egy hallgatónk (Papp Bernadettel a tübingeni egyetem Institut für
Empirische Kulturforschung doktori programjának résztvevője, egy pe
dig (Nagy Terézia) a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigaz
gatási Egyetem szociológiai doktori program hallgatója.

Kutatási, oktatási és tanszékfejlesztési pályázatok
A tanszék munkatársainak kutatómunkája részben egyéni, rész
ben pedig kollektív pályázatok keretében szerveződött és szervező
dik. Nagyon fontosak ezek nemcsak a témakutatásban érdekelt ok
tatók számára, hanem az oktatási folyamatban is, hiszen lehetőséget
teremtettek és teremtenek műhelymunka kialakítására. A tanszék ve
zető oktatóinak az elmúlt évtizedben több sikeres tudományos pá
lyázata volt, amelyek a néprajz szakos képzés szerves részét képe
zik. Ezekre épültek a nyári terepgyakorlatok, amelyek előre megvá
lasztott terepen és témakörben, az oktatók irányításával, a hallgatók
kutatómunkába való bevezetését, valamint a tanszéki műszerek be
szerzését és karbantartását, a könyvtár gyarapítását is célozzák. A
terepgyakorlatok közül csupán a fontosabbakat említhetjük most. E
témakutatásokat az OTKA, a Soros Alapítvány, a FEFA, a Pro
Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány, az IFHERD támogatta.
Ilyen volt 1995-ben az észak-erdélyi Avasban végzett munka, vala«W a minisztériumi támogatással 1996-ban az Észak-Albániában meg
indított, a polgárháború, majd pedig a koszovói válság miatt félbesza
kadt terepkutatás.
Juhász Antal az 1990-es évek közepe óta, OTKA támogatással, hall
gatói részvétellel rendszeresen végez terepkutatásokat a Duna-Tisza-közén a migráció, a Vajdaságban (Észak-Bánság, Bácska) pedig
összetettebb témakörben, amelybe határon túli kutatók (Jung Ká
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roly) is bekapcsolódtak. 1996 és 1999 között Akasztó, Soltszentimre,
Páhi, Bugac és Kaskantyú községekben kutatott egyetemi hallgatók
közreműködésével. A kutatások eredményei - közöttük a hallgatók
írásai is - a Juhász Antal szerkesztette Táj és népi kultúra könyvsoro
zat négy kötetében olvashatók.242
Bellon Tibor 1995-től vezette a szlovéniai (Lendva-vidék, Muravi
dék) terepkutatásokat a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel
együttműködve. E kutatás eredményeként jött létre Kapornak hely
történeti néprajzi gyűjteménye és több publikáció.243 Halála után a
szlovéniai kutatások Simon András és Mód László vezetésével foly
tatódnak. Bellon Tibor egyéni OTKA kutatási témája volt a Tisza nép
rajza, a Tisza-völgy történeti ökológiai szemléletű vizsgálata, amely
nek keretében éveken keresztül a Felső-Tiszavidéken néprajzi terep
kutatásokat szervezett.244
Barna Gábor 1996-tól öt éven keresztül a romániai Bánságban vég
zett kiterjedt terepmunkát Pusztai Bertalan és hallgatók részvételé
vel és különböző pályázati támogatások segítségével. A kutatás el
sősorban a máriaradnai votív képek feldolgozását célozta, ám emel
lett a multietnikus régió etnikumközi kapcsolataival is foglalkozott.
1997-től a Jyváskylái Egyetem (Finnország) kutatócsoportja is csatla
kozott a kutatáshoz Bo Lönnqvist professzor vezetésével. E terepku
tatások eredményeként született meg az Etlinic Minorities and Power
című angol illetve a Mária megsegített! - Maria hat geholfen! című ma
gyar-német kétnyelvű kötetek. Ugyancsak ezen közös kutatás ered
ményeit mutatta be a kutatócsoport 2001-ben Jyváskyláben.245 A ku
tatásból egy szakdolgozat is készült.246 1998-2001. között Barna Gá
242Juhász 1997., Juhász 1999., Juhász 1999a., Juhász 2003., lásd a függelékben.
243 Gyermekkorom faluja. Forgácsok Göncz János hetési képeiből, emlékeiből. A beveze
tőt írta és a szöveget gondozta Bellon Tibor. Lendva, 2001. 92 oldal, Mód László Simon András: Hajtástól az újborig. Lendva, 2002., és más számos kiadvány,
tanulmányi és néprajzi film.
244 Ebből írta meg akadémiai doktori értekezését, amelynek sajtó alá rendezett szöve
ge 2003-ban jelent meg A Tisza néprajza címmel.
245 P. Hannonen - B. Lönnqvist - G. Barna (szerk.): Ethnicity and Power. Jyváskylá,
2001. illetve Barna Gábor (szerk.): „Mária megsegített" - „Maria hat geholfen" 1-11.
Devotio Hungarorum 9. Szeged, 2002. Valamint konferencia előadások a 2001. évi
Hungarológiai Kongresszuson Jyváskylá-ben egyetemi hallgatók részvételével.
246 Arnold Erzsébet: A Bánságtól Németországig: a vallási élet változásai a bánsági németek
körében. Szeged, 2002. Kézirat.
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bor „Csoportszerveződés és egyéni szerepek a népi vallásosságban
címmel vezetett kutatást, elsősorban a rózsafüzér társulatok múltját
és jelenét illetően. Kutatásaiból könyv, tanulmányok és konferencia
előadások sora, s egy szakdolgozat is készült.247
Pusztai Bertalan Az identitás keresese - a magyar görög katolikus
identitás megalkotása témakörben 1998-2001 között folytatott OTKA
támogatással kutatásokat.
A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány „Tudomány az
oktatásban" szakalapítványa segítségével jelentette meg Juhász An
tal Simon András közreműködésével a Településformák, népi építészet,
földművelés szöveggyűjteményét az oktatás elősegítésére.

A hallgatók tudományos diákköri tevékenysége

Az önálló hallgatói tudományos kutatómunkát a tanszék oktatói
mindig támogatták, serkentették. Ennek egyik fontos fóruma a tudo
mányos diákköri munka. A rendszeresen két évente megrendezett
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Humán Szek
ciójában szerepelnek a néprajz szakos hallgatók pályamunkáikkal.
Elszórt adataink vannak arról, hogy már az önálló szakká formá
lódás előtti évtizedekben is szerepeltek néprajzi témákkal szegedi
bölcsészhallgatók az OTDK-n. A részvétel az 1990-es évek első felé
lői vált rendszeressé, amikor Juhász Antal kezdeményezésére indult
ela diákköri munka. Az 1993-ban Szombathelyen megrendezett országos fordulón tanszékünk két hallgatója szerepelt, közülük Ger
gely Katalin Húsvéti határkerülés a Gyergyói-medencében című dolgo
zata díjazott pályamű lett. 1995-ben Debrecenben három munka került az országos zsűri elé, ahol N. Szabó Magdolna A kőrispataki szalniafeldolgozás és társadalmi vonzatai című dolgozata 2. helyezést ért el.
Látványosan megnőtt a szegedi tanszék hallgatóinak részvétele az
1997-es miskolci OTDK-n. Hat dolgozattal, s emellett - a néprajzi
alszekció történetében először - három néprajzi dokumentumfilm
esei szerepeltek a szegediek.248 Első díjat kapott Mód László és Si248®arna 1998., Gyanó Szilvia: A táskái rózsafüzér társulat. Szeged, 2004. szakdolgozat
A Miskolcon megrendezett XXIII. OTDK Humán Szekciójában több más tudomány-

ag mellett a korábbiakhoz képest erős volt a néprajz. Anderle 2001.121.
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mon András Az avasi magyarság szőlőkultúrája című dolgozata. A hall
gatók felkészítésében a tanszék mindhárom főállású tanára egyaránt
részt vett. A számos hallgatói siker elismeréseként Bellon Tibor 1999ben vehette át a „Mestertanár" kitüntetést.
A néprajzi dolgozatokat 1999-ben a bölcsész szekcióból a Társada
lomtudományi Szekcióba irányította át az OTDT, amit Székesfehér
váron rendeztek. A szegedi tanszékről hatan vettek részt az orszá
gos fordulón, Mód László és Simon András: A hajtástól az újborig. A
szőlő és a bor ünnepei Lendva-vidéken című dolgozata II. díjat, Bognár
Anikó a Kecskemét környéki ünnepi táplálkozásról szóló munkája
pedig különdíjat kapott.
2001-ben a néprajz újra a Humán Szekcióban szerepelt. Ugyan
csak hat hallgató jutott el dolgozatával a szegedi fordulóra. III. he
lyezést és egyben a Nemzeti Kulturális Örökség Alapítvány különdíját nyerte Bihar Mária A fóliás zöldségtermesztés kialakulása és munka
szervezete Kunszálláson című dolgozata, ugyancsak III. díjat kapott, s
mellette az EHÖK különdíját nyerte Nagy Netta: Virág- és kertkultúra
három Szeged környéki településen című pályamunkája.
A XXVI. konferencia bölcsész szekciójának a Veszprémi Egye
tem adott otthont. Ez alkalommal is hat hallgató képviselte tanszé
künket. A díjazottak: Vörös Emese: Újmise - egy életforduló ünnepe (II.
helyezés) és Klamár Sára: A kisember háborúja. Tábori levelezőlapok az I.
világháborúból (III. helyezés).249

A tanszéki könyvtár
Tanszékünk könyvtára a korábbi fejezetek rövid utalásaiban már
többször szerepelt. Az 1929. évi alapításkor Solymossy Sándornak
egyik első dolga volt, hogy az újonnan létrehozott tanszék könyvtá
rának kialakításához anyagi támogatást kérjen a minisztériumtól. Ka
pott is. Az első időszakban mintegy 500 kötetnyi, zömmel magyar és
német nyelvű kiadvány gyűlt össze. Ezek maradtak meg a tanszék
szüneteltetésének idején is. Az 1947-es újraszervezéskor, Bálint Sán
dor tanszékvezetői kinevezésekor, azonnal és nyomatékkai kérte
249 Az OTDK-ra vonatkozó adatokat Simon András állította össze. Lásd még: Anderle
2001.
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Ortutay Gyula kultuszminisztert, hogy a tanszék könyvtárának a leg
szükségesebb könyvekkel ellátásához külön segélyt utaljon ki. Nem
tudjuk, ez megtörtént-e?
A könyvtár állománya Bálint Sándor és Ferenczi Imre tanszékve
zetése idején folyamatosan gyarapodott, s az 1990-es évek elejére
elérte e 8.000 darabot. Figyelemre méltó folyóiratrendelés volt 1990rg- Ezt követó'en jelentős gyarapodásnak indult, s mára, megszűné
se idejére elérte a 20.000-es kötetszámot, amellyel Dél-Magyarország legnagyobb néprajzi szakkönyvtárává vált. Jelentős számbeli
es tartalmi gyarapodást jelentett a PFP pályázat révén vásárolt an
gol, német, francia könyvanyag. Ennek révén számos könyv Ma
gyarországon csak könyvtárunkban van meg. Tanszékünkre került
Neufeld Lajos (Kassa), Görcsös Mihály (Kassa), Székely László (Te
mesvár), Katona Imre (Budapest) szakkönyvtára, s legújabban (2004)
Szilárdfy Zoltán könyveinek egy része. A Néprajz és Nyelvtudo
mány című nyelvészeti és néprajzi periodika, az 1994-től elindult
újabb tanszéki kiadványsorozatok révén jelentős könyvcserét bo
nyolítunk le Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is. Fo
lyóirat rendelésünk tartalmilag részben átalakult. Magyarországon
Csak tanszékünkre érkezik az Etnográfia (Lisszabon) és a Confratermtas (Toronto) című folyóirat.
Ferenczi Imre tanszékvezetése alatt az 1970-es évek végétől, ami
kor egyetlen szobájából tágasabb helyre költözött a tanszék, a könyv
tár is jobb helyzetbe került. Ferenczi Imre tudatosan alakította első
árban szövegfolklorisztikai jellegű tanszéki könyvtárát, amelyben
az elmúlt évtizedek alapkönyvei jórészt megtalálhatók. Kiemelen
dő, hogy igyekezett a külföldi szakirodalmat is beszerezni. Jó orosz
nyelvű folklorisztikai irodalmat gyűjtött össze.
1992/1993 után, részben a kismértékben megemelkedett tanszéki
költségvetés, de méginkább a sikeres kutatási pályázatok, valamint
egyéni könyvadományok, könyvhagyatékok megvásárlásai révén
könyvtárunk állománya hozzávetőlegesen 20.000 kötetesre nőtt. Pá
lyázati pénzből tudtunk alapvető angol és német nyelvű szakirodal
mat vásárolni. Idegen nyelvű könyveink számát gyarapítják az
Erasmus, CEEPUS vagy más ösztöndíjjal külföldön tanuló diákjaink
Eönyvadományai is. Gazdag könyvadományt kaptunk Huseby-arvas Éva (Michigan University) közvetítésével a Pennsylvania
§yetem etnológiai tanszékétől, Regina Bendix és John Bendix pro
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fesszoroktól. Barna Gábor saját könyvtárából 2000 kötettel gazdagí
totta a tanszék könyvállományát.
Az 1990-es évekig járó szakmai folyóiratok egy része a kelet-közép-európai politikai változások miatt megszűnt, más részét pedig a
felsőoktatást folyamatosan sújtó takarékossági rendelkezések és meg
szorítások miatt kellett lemondani. Ilyenek a környező, volt szocia
lista országok szakfolyóiratai, de az észak-amerikaiak is. Újraindítá
suk vagy az elmaradt évfolyamok megrendelése gyakorlatilag lehe
tetlen. Ezért csupán néhány külföldi és hazai folyóirat előfizetésére
telik (ARV, Folklore, Ethnologia Europaea, Zeitschrift für Volkskunde,
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Rheinisch-Wästphalische
Zeitschrift für Volkskunde, Etnoloska tribina, Studia ethnologia
Croatica, Slovensky národopis, Studia Ethnologica Fennica, stb.).
Saját idegen nyelvű, vagy kétnyelvű kiadványainkkal, periodikánk
kal könyvcserét bonyolítunk le a hazai testvér tanszékekkel, az orszá
gos és megyei hatókörű múzeumok nagyobb részével. Egy-két száz
kézikönyvet, lexikont várunk a freiburgi egyetem duplumaiból.
A tudományos kutatást nagymértékben segíti, hogy Bálint Sándor
professzor gazdag, tematikus, főleg Szegedre vonatkozó és a vallási
néprajz legfontosabb műveit tartalmazó könyvtára a Móra Ferenc Mú
zeumban a tanszéki oktatók és hallgatók számára is hozzáférhető.

Tanszéki kiadványok
A néprajzi tanszék 1929. évi megalapítása után Solymossy Sándor
nem indított el önálló tanszéki kiadványsorozatot. A munkatársak
írásai elsősorban az Ethnographiában, a Népünk és Nyelvünk sze
gedi folyóiratban és egyebütt láttak napvilágot. A katedrát 1947-ben
elfoglaló Bálint Sándor azonban szükségét látta egy tanszéki perio
dika elindításának. De csak az első könyvig jutott: a Népi magyarság
című sorozattal.250 Az ezt követő nyolc nehéz évben publikálásra is
kevés lehetőség volt. Az 1956-os forradalom után azonban Nyíri An
tal nyelvész professzor, dialektológus és Bálint Sándor elindították a
két tanszék közös actáját, Néprajz és Nyelvtudomány címmel. Ez a pe

250 Ebben jelent meg Volly István népénekes gyűjtése. Lásd: Volly 1948.
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riodika 2001-ig létezett. A szaktudományi specializálódások azon
ban mind a nyelvészet, mind pedig a néprajz egyes ágait olyannyira
eltávolították egymástól, hogy a periodikát egységes szemlélet már
nem fogta össze. Ekkor a kiadványsorozat a 40. évfolyamával meg
szűnt. Az itt megjelent tanulmányokból Bálint Sándor elindította a
Néprajzi Dolgozatok füzetsorozatát.
A szakos képzés 1992/1993-as újraszervezése után a Bálint Sándori
életmű egyik területének folytatása érdekében Barna Gábor a vallásos
elet forrásainak feltárása, megalkotása és közzététele érdekében elin
dította a Devotio Hungarorum. Források a magyar vallásos népéletből című
sorozatát, amelynek napjainkig tíz kötete jelent már meg. A forráski
advány sorozat több kötetének megjelentetését az OKTK pályázat tá
mogatta. A tanszéki műhelymunkák, a szegedi vallási néprajzi konfe
renciák anyagának közzététele érdekében pedig a Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár / Bibliotheca Religionis Populáris Szegediensis című kiad
ványsorozatot szervezte meg, amelynek már 13 kötete jelent meg. E
két sorozat köteteinek nagyobb része kétnyelvű (magyar - német, maSyar - angol), vagy idegen nyelven (angol, német) jelent meg. Juhász
Antal és munkatársainak migráció kutatási eredményei és az észak
bánsági tepemunkák anyaga a Táj és Népi Kultúra című sorozat négy
kötetében láttak napvilágot. Tanszékünk magyar, kétnyelvű vagy egy
nyelvű (angol, német) kötetei lehetőséget teremtenek a magyarorszáS1 és a külföldi kiadványcserére, könyvtárunk fejlesztésére.251
Kifejezetten oktatási célokat szolgál, s részben a szemináriumi mun
ka eredményeire épít az 1997-ben elindított Folklorisztikai olvasmá
nyok sorozata (szerkeszti Barna Gábor). Első kötetében külföldi szer2ők folklórelméleti, rítuselméleti munkáinak fordításai olvashatók
magyarui E tanulmányokat a folklorisztikai szeminárium keretében
maguk a hallgatók dolgozták fel és fordították le. A második kötet
Grynaeus Tamás két kurzusának kéziratát tartalmazza az ethnoPsychiatria területéről, a harmadik pedig a történeti források és a
Jelenkori folklórszövegek lejegyzésének, átírásának és kiadásának kér
déseit megvitató konferencia előadásait adta közre.252

252

sorozatok leírását lásd a mellékletben!
ibliográfiai adataikat lásd a mellékletben! Előkészületben egy muzeológiai fordítás-gyűjtemény.
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Tanszéki alapítványok
A szegedi néprajzi tanszéken 1995 óta működik a vallási néprajzi
kutatásokat és oktatást, valamint a konferenciák szervezését támoga
tó Devotio Hungarorum Alapítvány. Ezt 1995-ben Antal József makói
templomigazgató alapította. Az alapítvány - mégha szerény eszkö
zökkel is - de támogatni tudja könyvek megjelentetését, konferenciák
megszervezését, a műszerellátás javítását. Kuratóriumának felkért tag
jai a vallási néprajz jeles hazai szakértői, akik Bálint Sándorral is szo
ros kapcsolatot ápoltak: Erdélyi Zsuzsanna, Grynaeus Tamás, ifj. Lele
József, Szilárdfy Zoltán és Barna Gábor, a kuratórium elnöke.
Az albániai terepkutatás szervezésének tapasztalatai alapján Kupó
Jenő egyetemi hallgató kezdeményezésére és ötletéből, a hallgatók
aktív anyagi támogatásával 1996-ban Juhász Antal alapította az „In
Nobis Viventia Praeterita - Bennünk élő múlt Alapítványt". Ennek
célja elsősorban a diákok terepkutatásainak, tudományos munkái
nak támogatása. Az alapítványi kuratórium elnöke haláláig Bellon
Tibor volt. A jelenlegi kuratórium tagjai: N. Szabó Magdolna, Gyuris
Réka, Filus Erika, Sarró Erzsébet, az elnök Barna Gábor.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
1929-1993”

A szegedi néprajzi tanszék nemzetközi kapcsolatrendszerének be
mutatása nem egyszerű feladat, mert azokról az 1990-es évekig meg
lehetősen kevés rendszeres forrás maradt fenn. A legutóbbi idó'kben
létrejött szervezett, intézményesített kapcsolatokig e terület inkább
egyéni ismeretségeken, együttműködésen alapult, s ezért nem volt
az intézmény egészére hatással. Ezért nem is rögzítették.
Solymossy Sándor és Bálint Sándor esetében meglehetősen gyér
forrásanyagra támaszkodhattunk. Solymossy Szegeden töltött idő
szaka meglehetősen rövid volt, mindössze a korábbi életrajzi össze
foglalásokat, tanítványi visszaemlékezéseket találtuk hasznosnak. Bá
lint Sándor esetében életrajzi visszaemlékezéseiből és levelezéséből
tudtunk bizonyos ismeretekhez jutni. Ezt köztünk lévő kortársai ki
tudják majd egészíteni. Ferenczi Imre negyedszázados szegedi mun
kásságáról már lényegesen rendszeresebb forrásanyag áll rendelke
zésünkre. Az egyetemi évkönyvek is tartalmaznak ide vonatkozó
részleteket, Ferenczi Imre jelentései pedig rendezetten megtalálha
tók a tanszéki irattárban. A tanszék 1990-es évekbeli nemzetközi kap
csolatairól az iratok és a résztvevők beszámolói alapján már könnyebb
volt képet alkotni.

A „békés gráci nyarak" és a be nem teljesült álmok
Solymossy Sándor munkássága már kiteljesedett, amikor 1929-ben
az első hazai néprajzi tanszék vezetője lett. Az elismert, nagyhírű tu
dós és tudományszervező kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal ren
delkezett. A Folklore Fellows Association tagja és a kevésbé ismert
Semaines d'Ethnologie Religieuse magyar megbízottja is volt.254 Rend-

feÍezetrész Pusztai Bertalan írásán alapszik, amelyet Barna Gábor egészített ki.

D. S. (Dömötör Sándor) 1934. 98.
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szeresen publikált idegen nyelven az Ungarische Jahrbücher, Notwelle
Revue de Hongrie, illetve a The Hungárián Quaterly folyóiratokban.255 A
magyar folklorisztika eredményeit idegen nyelven is terjesztette: hol
land256 illetve francia257 nyelvű antológiát szerkesztett magyar nép
mesékből és mondákból. Solymossy kapcsolatai természetesen elsősorban személyes jellegűek voltak. Intézményi nemzetközi kapcsola
tokról nem beszélhetünk. Solymossy Sándorral azonban a nemzetkö
zi tudomány inspirációja megérkezett Szegedre, ahogy ez Ortutay Gyu
la visszaemlékezéséből jól érezhető: „Néha a maga múltjáról beszélt
ezeken az órákon ... Békés gráci nyarakról, mikor a zölddel befuttatott
verandán naphosszat olvasgatta és jegyzetelte kedvelt szerzőit..."258
Graz a 19-20. század fordulóján, s a 20. század elején nemcsak
Solymossy Sándorra, hanem mások munkásságára is nagy hatással
volt. Ennek oka az ott formálódó néprajz (Volkskunde) oktatás volt,
különösen Rudolf Mehringer és Viktor Geramb - a néprajz első grazi
professzora - működéséhez kötődően.259
Solymossy Sándor után Bálint Sándor nemcsak az Alföld-kutatás
ban elengedhetetlen, országhatárokat átlépő szemléletet alkalmazta,
de vallási néprajzi kutatásaiban (anyaggyűjtésében, kultuszvizsgá
lataiban) mindig az egykori Habsburg-birodalom egészére tekintett.
Latin és német nyelvismeretével széles tablót tudott felrajzolni a kö
zép-európai térségről. Nem itt olvasható először, hogy a politika te
remtett korlátok rendkívüli erőfeszítéssé változtatták törekvéseit.
Nemcsak tudományos iskolát nem teremthetett, de a nemzetközi tu
dományos életben sem vehetett aktívan részt, bár alkalmanként pub
255 Verebélyi 1991.
256Solymossy, Alexander - Hettyey de Makkoshettye, Vilma: Hongaarsche sagen,
sprookjes en legenden (verzameld en verklaard door Alexander Solymossy ; vertaald
[uit hét Hongaarsch] door Vilma Hettyey de Makkoshettye; met illustraties van
István Benyovszky), Zutphen : Thieme, 1929,416 p
257 Sándor Solymossy: Contes et légendes de Hongrie (recueillis et annotés par Sándor
Solymossy de l'Académie de Hongrie. Avant-propos de Jérôme et Jean Tharaud. Avec
vingt-quatre illustrations de István Benyovszki), Paris, Les Éditions internationales
[1936], 493 p.
258 Ortutay 1939.191.
259Solymossy Sándor mellett Katona Lajos (1862-1910) munkásságára kell utalnunk.
Katona Lajos a modern magyar folklorisztika egyik megalapítója. Az osztrák, s min
denek előtt a néprajz grazi egyetemi oktatását illetően lásd: Eberhart 1983. és
Bockhorn 1992.
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likált külföldi folyóiratokban és tanulmánykötetekben260, s a háború
előtt hazai idegen nyelvű periodikákban261 is. Ez azért szakterületén
biztosította nemzetközi ismertségét. Egy személyes levélben így val
lott erről: „1939 nyarán jártam utoljára külföldön, Olaszországban.
Azóta sok idő eltelt, elmúltak már azok az idők is, amikor Franciaor
szágról, Spanyolországról, Földközi tengerről, Görögországról,
Egyiptomról és a Szentföldről álmodoztam."262
A távolabbi utazások helyett a közép-európai térség jobb megismeré
sére nyílt módja. 1962-ben Jan Mjartannal, régi néprajzos kollégájával és
barátjával263 Szlovákia egész területét bejárta. Pozsony mellett megláto
gatta Kézsmárkot, Lőcsét, Kassát, Bártfát, Nyitrát, Nagyszombatot, Jászót.
1964-ben azután Bonnban egy nemzetközi konferencián vett részt Ortutay
Gyulával együtt. Útja során meglátogatta a magyarországi népi vallá
sosságra nagy hatást gyakorló városokat (Köln, München, Salzburg és
Bécs). Nemzetközi kapcsolatai fontos állomása volt ez az út. „Tudomány
szakom nagy nemzetközi mestereivel kötöttem személyes barátságot" írta levelében.264 A Georg Schreiber illetve Matthias Zender265 nevével
fémjelezhető német vallási néprajzi iskola jól ismert volt számára, aho
gyan ez korábbi művei hivatkozásaiból is látható.
1965 májusában Jugoszláviába látogatott. Az 1970-es évekből ke
vés ismerettel rendelkezünk a visszavonultan élő tudós utazásairól.
Ebben az időben látogatta meg Klaus Welker, a freiburgi egyetem
professzora, az ottani Institut für Religiöse Volkskunde vezetője. Egy
1976. október 29-én kelt Lang Ernőnek írott levelében hosszasan be
számol arról, hogy augusztus és szeptember folyamán egy szegedi
származású házaspár meghívására Svájcban tartózkodott. Hazafelé
útban néhány napot Ausztriában töltött.266
260 Pl.

Virittäjä 1961., Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 1964/1965., Österreichische
Zeitschrift für Volkskunde 1965., Ethnologin Europaea 1970, Zender-Festschrift 1972.
V.Ö.: Péter 1974., Gyuris 1981., Gyuris 1991.
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Pl. Pester Lloyd, Nouvelle Revue de Hongrie, Budapester Rundschau, V.ö.: Péter

1974., Gyuris 1981., Gyuris 1991.
Bálint Sándor Lang Ernőnek írott 1962. VI. 17-i levéle In: Bálint - Lang 1994. 99.
263
Jan Mjartan (1902-1996) eredetileg gimnáziumi tanár, majd a nagymihályi
(Michalovce) múzeum igazgatója, később a pozsonyi akadémiai intézet igazgatója.
Több monográfia, tanulmány szerzője. Ő írta meg a szlovákiai halászat néprajzát.
264
Levele Lang Ernőnek 1964. május 7, In: Bálint-Lang 1994. 128.
265
Matthias Zender 1960-tól vezette a bonni néprajzi tanszéket.
266
Levele Lang Ernőnek In: Bálint-Lang 1994., 300-301.
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A tanszék, amely „csak személyi kontaktusra hivatkozhat"

Ferenczi Imre fokozatosan alakította ki szűkebb szakterületének
nemzetközi kapcsolatrendszerét. Már szegedi évei előtt, az 1960-as
évek elején rendszeresen váltott levelet a Handwörterbuch des
Märchens267 szerkesztőjével, a darmstadti Dr. Will-Erich Peuckert
professzorral. Kutatásainak megfelelően tagja volt az International
Society for Folk-Narrative Research-nek.
Fennmaradt jegyzeteiből, beadványaiból világosan bontakozik ki
egy saját hibáján kívül az egyetemen és a néprajzi közéletben is peri
fériára szorított pályakép. A kor tudománypolitikájának és egyetemi
közéletének tanulságos tükörképe Ferenczi Imre levelezése, számos
beadott és döntően nem támogatott terve, előterjesztése, kérelme.
Mindezen gondok ellenére, döntően a Magyar Tudományos Akadé
mia segítségével, körülményei miatt talán lassabban és kevésbé terv
szerűen, de próbált kapcsolatokat kialakítani a közép-európai térség
intézményeivel és kutatóival.
1964-ben Csehszlovákiába látogatott el. 1968-tól rendszeresen vég
zett a Vajdaságban terepmunkát, illetve kapcsolatokat épített ki az
Újvidéki Egyetemmel a Dél-Alföld kutatásával kapcsolatosan. 1970ben Kolozsvárra, Temesvárra és Bukarestbe látogatott, ahol Ion
Barbulescuval találkozott, megismerte a Román Akadémia Néprajzi
Intézetét. 1971-ben megpróbálta egyetemközi cserével Szegedre meg
hívni előző évi vendéglátóit, Pop Dimitrut (Kolozsvár) és Gabriel
Manolescut (Temesvár), tervét azonban nem támogatta az egyetem
illetékes bizottsága. Jobb híján így maradt a levelezés, kiadvány- és
információcsere. 1972-ben egy hónapra Kárpátaljára utazhatott, ahol
terepmunka mellett Ungváron tartott előadásokat. Még ugyanezen
évben a Szovjetunióba, Odesszába és Kisinyovba szeretett volna lá
togatni tudományos kapcsolatfelvétel céljából. Ez végül az ottani fél
fogadóképtelensége miatt nem jött létre. így a következő évben
hosszabb, három hónapos tanulmányútra utazott Jugoszláviába, meg
látogatva Zentát, Újvidéket, Eszéket, Zágrábot.
Ferenczi Imre minden Magyarországra látogató kutatót, sőt egye
temi hallgatót is szívesen fogadott, aki érdeklődött Szeged, a DélAlföld vagy az ő munkássága iránt. így látogatott rövid időre Sze
267 Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1961-
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gedre 1970-ben Kerttu Marketta Huitu, helsinki egyetemi hallgató,
így folytatott eszmecserét 1976-ban A.N.J. den Hollandéi professzor
ral (Hollandia) „az Alföldkutatás néprajzi eredményeiről és kérdé
seiről".268 1981-ben Marku Aukia turkui tanársegéd látogatott 12 nap
ra Szegedre, míg 1988-ban John Christopher Hughes Davies readingi
szociológus, az etnikus humor kutatója kereste fel Ferenczi Imrét.
Külföldi vendégek fogadása mellett igyekezett Szegedre meghívni
azokat a külföldi kollégáit, akikkel rendszeres kapcsolatban állt. A 70es évek közepétől regisztrálható kapcsolatépítése a testvéregyetemi
Kódz néprajzi tanszékével. A lengyel fél meghívására 1978-ban látoga
tást tett -Lódz-ban. Viszontlátogatásra azonban (Bronislawa Javorska
professzorasszonyt hívta meg) nem kapott lehetőséget az egyetemtől.
A 70-es évek helyzetét jól jellemzi Ferenczi Imre beszámolója a tan
szék nemzetközi kapcsolatairól. Nemcsak azt foglalja össze, hogy ki
adványcsere és levelezés útján szovjetunióbeli, csehszlovákiai, romá
niai, lengyel, jugoszláviai, norvég, finn, svájci és osztrák kollegákkal
tart kapcsolatot, hanem rámutat a hiányosságokra is. Ennek nemcsak a
szocializmus általános bezárkózása volt az oka, hanem a néprajzi szak
képzés hiánya is a szegedi egyetemen. „Az egyetemekkel való kapcso
lat értékelésénél csak személyi kontaktusra hivatkozhat a tanszék. A
tódz-i Egyetem Néprajzi Tanszéke fölvetette hallgatócsere és nyári nép
rajzi gyűjtésben megvalósítandó csere lehetőségét. Ennek részünkről
az az akadálya, hogy nincsen egyetemünkön néprajz szakképzés. így
Megtörtént, hogy külföldi hallgató a Tanszékünkön magyarországi taMilmányútja megvalósításához kapott támogatást, de a JATE részéről
nem néprajzi érdeklődésű hallgató járt az USA-ban." „Ferenczi Imre
több nemzetközi szervezetben (néprajzi-, folklórkutatói területen) tag
v°lt, de a valutában fizetendő tagdíj rendezése rajta kívül álló ok miatt
akadozott. így a tagsági részvétel abbamaradt."2"'
A nehézségek ellenére Ferenczi Imre rendszeres kapcsolatot tartott fenn
az Újvidéki Egyetem Hungarológia Tanszékével illetve más határon túli
Magyar intézményekkel és kutatókkal. A már említetteken kívül 1976ban, 1979-ben, 1981-ben és 1988-ban Jung Károlyt (Jugoszlávia), 1981ben Márkus Mihályt (Csehszlovákia), Danielisz Endrét (Románia), 1987ben Csorba Bélát (Jugoszlávia) fogadta tudományos konzultációra.
^HoUanderl980.
Ferenczi Imre 1975-ös beszámolója a nemzetközi kapcsolatokról, kézirat, tanszéki archívum.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A 90-ES ÉVEKBEN

A néprajzi képzés 1992/1993-as újraindulásával járt együtt a nem
zetközi kapcsolatrendszer kialakítása. Ezek ekkor még elsősorban
személyes ismeretségeken alapultak, ám kezdettől fogva segítették
a szegedi tanszék nemzetközi beágyazódását, hallgatók és kollégák
külföldi utazásait, s külföldiek szegedi fogadását is. Az eddigi idő
rendi tárgyalás helyett a továbbiakban tematikusán tekintem át a nem
zetközi kapcsolatrendszer alakulását illetve jelenlegi helyzetét.

A határontúli magyarlakta területekre irányuló kapcsolatok

A korábban kiformálódott együttműködési formákat az Újvidéki
Egyetem Hungarológia Tanszékével illetve a kolozsvári Babe§-Bólyai
Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékével való kap
csolatokat tanszékvezetése idején Juhász Antal együttműködési meg
állapodásban rögzítette. E kapcsolat főleg vendégoktatásban (Bellon
Tibor, Juhász Antal - Újvidékre, Barna Gábor270, Bellon Tibor271 Kolozsvárra, Gazda Klára, Pozsony Ferenc - Kolozsvárról, Jung Kár
oly - Újvidékről) öltött testet. A kolozsvári tanszékkel fenntartott kap
csolat a két egyetem történeti kapcsolatát, s szellemi összetartozását
is kifejezi. E kereteken kívül az évek során Tánczos Vilmos272 (Ko
lozsvár), Silling István273 (Kupuszina/Szabadka), Zsigmond Győző274
2701996 januárjában, intenzív kurzust tartott a búcsújárás néprajza témakörben.
2712000-ben, Gazdálkodás témakörében tartott intenzív kurzust.
272Tánczos Vilmos útját a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány Vendégpro
fesszorok Magyarországon pályázata támogatta, témája az Archetipikus szimbólu
mok az apokrif népi imádságokban
273 Útját a Devotio Hungarorum tanszéki alapítvány támogatta, előadását Az archai
kus imádságszövegek nyelvi értelmezési lehetőségei címmel tartotta.
274 Zsigmond Győző útját a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány Vendég
professzorok Magyarországon pályázata támogatta. Két témakörben tartott töm
bösített kurzust: Etnomikológia és Etnoasztrológia.
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(Bukarest) illetve Balázs Lajos (Csíkszereda) tartott kurzusokat Sze
geden. A határon túli magyar intézményekkel való kapcsolat fenn
tartása, rendszeres kutatói látogatások máig fontos pillérét alkotják
a tanszék kapcsolatrendszerének. A szegedi és a kolozsvári egyetem
között rendszeresek a hallgatócserék is, amelybe hallgatóink is be
kapcsolódnak.
Juhász Antal rendszeres kutatási kontaktust tartott fenn a szabad
kai és a zentai (Jugoszlávia, ma Szerbia-Montenegro) Városi Múze
um etnográfus munkatársaival. Bellon Tibor pedig a szlovéniai Mu
ravidék magyar intézményeivel ápolt jó kapcsolatokat. Barna Gábor
1995-től kezdve rendszeresen részt vett a vajdasági Kiss Lajos Nép
rajzi Társaság éves tematikus konferenciáin, ahová az utóbbi évek
ben volt tanítványaink (Vass Erika, Simon András) is eljutottak. A
Vajdaságból rendszeresen vannak hallgatóink.
Az aradi múzeum által rendezett nemzetközi konferencián 2004
májusában előadást tartott Simon András tanársegéd és Klamár Sá
ra egyetemi hallgató. Oktatóink és hallgatóink közül többen bekap
csolódtak a szerémségi Maradék falu néprajzi kutatásába. Mind a
szerbiai, mind a romániai Bánság fontos kutatási terep tanszékünk
számára.

Részvétel a nemzetközi tudományos életben
A szegedi tanszékről Barna Gábor tagja a Societe Internationale
b Ethnologie et de Folklore (SIEF, 1988), az Österreichische
Gesellschaft für Volkskunde (1991-) és a Folklore Fellows Associations (1995-) társaságoknak illetve 1996-tól a Suomalainen
Kirjallisuuden Seura levelező tagja. A legfontosabb nemzetközi tu
dományos társaságban, a SIEF-ben az Ethnology of Religion (1999)
és az International Ethnocartography Network (2000-) munkacso
portok vezetője. Emellett a nemzetközi tudományos élet fórumai
nak szervezésében is szerepet vállal: az Acta Ethnographica
^ungarica szerkesztője (1991-) illetve a Studia ethnologia croatica
illetve az Etnoloska tribina (mindkettő Zágráb, 1994-) nemzetközi
tanácsadó testületének tagja.
A tanszék oktatói az elmúlt évtizedben a következő nemzetközi
°nferenciákon vettek részt idegen nyelvű előadással:
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Barna Gábor előadást tartott az európai néprajzkutatókat és folk
loristákat tömörítő Societe Internationale ¿'Ethnologie et de Folklore
(SIEF) több kongresszusán: (4. - Bergen [1990]; 5. - Bécs [1994]; 6. Amszterdam - Roots and Rituals: Managing ethnicity [1998], közös
előadás Bo Lönnqvist-tel; 7. - Budapest - Times, Places, Passages
[2001]. A bécsi kongresszuson részt vett Bellon Tibor és Juhász Antal
is. A SIEF 7., budapesti kongresszusán Barna Gábor Helmut Eberharttal (Graz) együtt "Ritualisiertes Schreiben. Inschriften und
Eintragungen als Wunschvermittlung und Erinnerung" címmel szek
ciót szervezett, amelynek anyaga külön kötet formájában is megje
lent.275 Barna Gábor részt vett a budapesti kongresszus nemzetközi
tudományos tanácsának és magyar előkészítő bizottságának mun
kájában is. A SIEF Marseille-ben megrendezett 8. kongresszusán
Thomas Schippers-szal (Aix-en-Provance) és Helmut Eberharet-tal
szervezett szimpóziumot az etnokartográfiai és a vallási néprajzi
munkacsoport keretében.
Bekapcsolódva a SIEF etnokartográfiai szekciójának munkájába,
részt vett ennek több konferenciáján: Trsest (Csehország, 1996),
Cieszyw (Lengyelország, 1998) és Komárom (Szlovákia, 2000). A SIEF
bergeni kongresszusán megalakult a SIEF Commission fór Folk Reli
gion. Ez első konferenciáját Stockholmban tartotta Religion and Everyday Life címmel (1993). A másodikat a portugáliai Chaves-ban Continuity and Change címmel (1996), a harmadikat Szegeden Politics and Folk Religion témakörében (1999), a negyediket pedig a skó
ciai Edinburgh-ban - Gender and Generation címmel (2002).
Barna Gábor számos más külföldi, nemzetközi konferencián vett
részt előadással: 1993 májusában Kassán a Kárpátok Eurorégió által
szervezett magyar - szlovák történeti-néprajzi konferencián. 1995ben az 5. Finnugor kongresszuson Jyväskylä-ben, a Juha Pentikäinen
által szervezett szekcióban, valamint a Milovan Gavazzi születésé
nek centenáriumán rendezett emlékülésen. 1996-ban a lublini
egyháztörténeti konferencián valamint az V. Hungarológiai Kong
resszuson (Róma-Nápoly) tartott előadást. 1999. júliusában az oszt
rák-magyar konferencián, majd pedig 2000 októberben JohannesKünzig-Institut für Ostdeutsche Volkskunde szimpóziumán
275Gábor Barna (Hrsg.) Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. Szegedi Vallási Néprajzi
Könyvtár 11. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
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Freiburgban. 2000-ben a ljubljana-i egyetem szervezett Vilko Novaknrunka megbeszélést a néprajz/folklorisztika közép-európai oktatá
sáról, ahol a szegedi képzésről tartott előadást. 2000. novemberében
Pedig a Római Magyar Akadémia szervezésében a lengyel-magyar
konferencián beszélt. 2001 október végén az Institut für Ostdeutsche
Landeskunde und Geschichte konferenciáján a bánsági kutatások
eredményeiről számolt be. 2001. novemberében ünnepelte 55 éves
fennállását a Szlovák Akadémia Néprajzi Kutató Intézete, amelynek
kistapolcsányi konferenciáján a magyarországi társadalomnéprajzi
kutatásokat ismertette. 2001. augusztusában volt a Hungarológiai
Kongresszus Jyväskylä-ben, ahol a bánsági (máriaradnai) munkacso
port számolt be a finn kollegákkal közösen szervezett angol nyelvű
szimpóziumon kutatási eredményeikről.276 2002. áprilisában a Bu
karesti Egyetem Hungarológiai Tanszéke által Napjaink folklórja cím
mel rendezett román - magyar konferencián vett részt. 2002. júniu
sában pedig Mariazell-ben ismertette a kegyhely és Magyarország
búcsú kapcsolatait.
Barna Gábor 1993-ban, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkáraként
egyik szervezője volt a VI. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemze
tiségkutató Konferenciának, 1996-ban és 2002-ben pedig előadója is.
Pusztai Bertalan előadott Lublinban a „Christianity in East Cenhal Europe and its relations with the West and the East" (CIHEC)
kongresszusán, 1996-ban, Bergenben - „Anthropology of Postcomrnunism" konferencián 1997-ben, és a Halle-i Max Planck Intézet
"Greek Catholics between East and West" című szimpóziumán 2003ban. Előadott a Lakiteleki „Touristic Consumption of Cultures" cífinn - magyar etnológiai találkozón 2003-ban.277
A szűkös oktatói létszám ellenére a tanszék oktatói több hosszabb
tanulmányútra eljutottak illetve részt vettek külföldi képzésekben. E
külföldi tanulmányutak tanulságait a tanszéki curriculum megújítá
sában is felhasználják. Barna Gábor Freiburgban töltött két hónapot

Hallgatóink kiutazását a Felsőoktatási Helyettes Államtitkárság támogatása tette
Ehetővé. Külön köszönet ehelyütt is érte.
Barna Gábor és Pusztai Bertalan, valammt mások előadásai a konferencia-kötetek
ben általában megjelentek. Ezek bibliográfiai adatai 2000-ig megtalálhatók a József
Attila Tudományegyetem Évkönyvének bibliográfiai fejezetében. Felsorolásuk itt
nem lehetséges.
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(DAAD, 1998). Simon András a 2002/03-as akadémiai évet töltötte
az Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie-ban
(Göttingen), ahol Edmund Ballhaus vezetésével vizuális antropoló
giai kurzust hallgatott. Pusztai Bertalan 1999 óta a Department of
Ethnology (University of Jyväskylä) doktori iskolájában folytat ta
nulmányokat Bo Lönnqvist professzor szakmai irányításával (1999 1 hónap, 1999/2000 akadémiai év tavaszi félév - Eötvös Ösztöndíj,
2002 - 3 hónap MTA, 2003/04 akadémiai év MTA, CIMO).
A korábban már említett határon túli magyar intézményekben tar
tott kurzusok mellett a tanszék nemzetközi beágyazottságát jelzik a
külföldi vendégoktatások is. Barna Gábor Jyväskyläben „Hungárián
folklore" (1996), Zürichben „Die Donauschwaben und multiethnische
Alltage in Ungarn" (2002), Göttingában pedig „Lebensgefühl
Unterwegssein - Anthropologie der Wallfahrt in Mitteleuropa" (2002)
tartott tömbösített kurzusokat. Pusztai Bertalan Jyväskylä-ben „Hun
gárián Ethnology" (2000) illetve „Tourism and Pilgrimage in Hun
gary" (2003) címen tartott tömbösített egyetemi előadásokat.
Rendszeres külső óraadó tanáraink (Bárth János, Felföldi László,
Grynaeus Tamás, Mód László, Vass Erika) külföldi útjaikon, konfe
renciákon tanszékünket is képviselik. Előfordul, hogy hallgatóink is
meghívást kapnak külföldi konferenciára, amely munkájuk elisme
rését jelenti.278

Külföldi látogatók a szegedi tanszéken

Barna Gábor Szegedre kerülésével a tanszék nemcsak oktatóival
vett részt a nemzetközi tudományos életben, de egyre inkább cél
pontként is ismertté vált. Az 1992-ben elkezdődött vallási néprajzi
konferencia-sorozat fokozatosan egészült ki változó létszámú nem
zetközi szekcióval. Az 1994-es „Mária tisztelete a népi vallásosság
ban" konferencián Vitomir Belaj (Zágráb), Hans Peter Zelfel
(Eisenstadt/Kismarton), Gaál Károly (Bécs), Ginelli Mária, Klaudia
Buganova (mindketten Kassa) és Paolo Giuriati (Padova) vett részt.
Az 1996-os „Magyar szentek tisztelete a népi vallásosságban" konfe
2782000 októberben így tartott előadást a Johannes-Künzig-Institut für Ostdeutsche
Volkskunde konferenciáján Arnold Erzsébet Freiburgban.
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rencián Klaus Welker (Freiburg), Hana Dvorakova (Brno) tartott elő
adást. 2000-ben az Idő és emlékezet konferencián Klaus Welker
(Freiburg), Christiana Kugel (La Herradura), Ulrika Wolf-Knuts
(Abo), Oliva Wiebel-Fanderl (Passau), Wolfgang Gürtler (Eisenstadt/
Kismarton) és Hana Dvorakova (Brno) tartott előadást. A 2002-ben
megrendezett Kép, képmás, kultusz konferencia külföldi előadói
Klaus Welker (Freiburg), Salvador Rodríguez Becerra (Sevilla), Jan
Royt (Prága) és Hana Dvorakova (Brno) voltak.
A rendszeres népi vallásosság konferenciák mellett a tanszék két
jelentős nemzetközi konferenciát szervezett. 1998-ban az „Old and
New Religious Movements and Communities in Főik Religiosity of
the 20th Century" (11. Finn - Magyar Folklorisztikai Konferencia)
ülésszakán Finnországból Martti Junnonaho, Pertti Antonen, Veiko
Antonen, Toré Ahlbáck, Irma-Riitta Járvinen, Laura Stark-Arola és
Jan Svanberg, Észtországból Ülő Valk és Janus Plaat vett részt. Az
ELTE Folklore Tanszékéről Voigt Vilmos, a szegedi tanszék oktatói
közül Barna Gábor és Pusztai Bertalan tartott előadást. A konferen
cia anyaga „Religious Movements and Communities" címen jelent
meg.279
1999 őszen Szeged adott otthont a „Politics and Főik Religión"
címmel rendezett SIEF 3rd Conference on Popular Religión konfe
renciának. A rendezvényen Arne Bugge Amundsen (Oslo, Norvé
gia), Marion Bowman (Bath, Nagybritannia), Anders Gustavsson
(Oslo, Norvégia), Ambalika Hiriyanna (Mysore, India), Frank J. Ko
rom (Boston, USA), Christiane E. Kugel (La Herradura, Spanyolor
szág), Küllős Imola (Budapest), Katarina Lewis (Uppsala, Svédor
szág), Margaret A. Mackay (Edinburgh, Skócia), Sasa Nedelkovic
(Belgrád, Jugoszlávia), Leonard Norman Primiano (Radnor, USA),
Anna Rowbottom (Manchester, Nagybritannia), Irina Sedakova
(Moszkva, Oroszország), Torunn Selberg (Oslo, Norvégia) vett részt.
A tanszék oktatói közül Barna Gábor és Pusztai Bertalan tartott elő
adást. A konferencia előadásai „Politics and Főik Religión" címmel
jelentek meg.280

^Ed: Barna Gábor,Szeged, 1999., 174.pp.
°Ed.: Barna Gábor, Szeged, 2001., 176.pp.
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Seminarium Ethnologicum Szegediense
A szegedi néprajzi tanszék 1995 óta eleinte egy, majd kétévente ren
dezi meg elméleti és módszertani hangsúlyú, a közös terepkutatást köz
pontba állító nyári egyetemet. Az ötlet a 70-es évek szlovák néprajzá
ból származik: a pozsonyi tanszék Seminarium Ethnologicum címen
több éven keresztül adott otthont egy hasonló szemináriumnak, amely
abbamaradt. A szeminárium a rendezvények egykori résztvevó'je, Bar
na Gábor kezdeményezésére indult útjára Szegeden Seminarium
Ethnologicum Szegediense - SemEthnoSz néven. Bátran állíthatjuk, hogy
az elmúlt évek során Szegeden megfordult külföldi hallgatók és okta
tók lassan egyfajta 'virtuális etnológiai társasággá' alakulnak.
1995-ben és 1996-ban Csongrádon lengyel, finn, német, szlovák és
horvát hallgatók, a tanszék oktatói közül Barna Gábor és Bellon Ti
bor, 1997-ben Szeged-Alsó városon skót, finn, lengyel, horvát, német,
cseh hallgatók és Milana Cernelic (Zágráb) illetve a tanszék oktatói
közül Barna Gábor és Pusztai Bertalan vett részt a kutatásokban. Utób
bi szeminárium kutatási eredményeiből született meg a „Szent és
profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú - Between the Sacred and
Profane. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros" című kétnyelvű
kötet.281 1999-ben a szeged-tápéi temetőkápolna inventarizációjában
lengyel, horvát, finn, osztrák, skót, német egyetemi hallgatók illetve
Szegedről Barna Gábor és Pusztai Bertalan vettek részt. A kutatás
eredményeit Barna Gábor foglalta össze „Egy szent raktár. Tárgyak,
szimbólumok, kommunikáció - A Sacred Depot. Objects, Symbols,
Communication" címen.282
2001-ben „Helyi identitás, falusi turizmus, megalkotott hagyo
mányok" címmel Pusztamérgesen folytatódott a szeminárium
sorozat. Finn, szlovén, horvát, cseh, szlovák és lengyel hallgatók
részvétele mellett a kutatást Hanneleena Savolainen (Turku),
Tomislav Pletenac (Zágráb) és Pusztai Bertalan irányította. A ku
tatás eredményeit a „Megalkotott hagyományok és falusi turiz
mus. A pusztamérgesi eset - Invented Traditions and Village
Tourism. The Pusztamérges Case" című kötetben publikáltuk.283
281 Ed: Pusztai Bertalan, Szeged, 1999,189. pp.
282 Szeged, 2003., 94.pp. + ül.
283 Ed: Pusztai Bertalan, Szeged, 2003., 232. pp.
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2003-ban „Feasts, tourism, invented traditions" címmel Baján ren
deztük meg a 6. SemEthnoSz-t, ezúttal a szegedi hallgatók mellett
finn és lengyel hallgatók részvételével és Tanja Bukovcan-Zufika,
Sanja Potkonjak (mindketten Zágráb), Dr. Neill Martin (Edin
burgh) és Pusztai Bertalan vezetésével.

Külföldi előadók és hallgatók a szegedi tanszéken
A szervezett konferenciákon, terepkutatásokon kívül a tanszék min
dig szívesen fogadott külföldi előadókat kurzusokra vagy egyedi elő
adásokra. Az elmúlt években Bo Lönnqvist professzor (Jyváskylá,
1997284, 2002), Klaus Welker akadémai főtanácsos285 (Freiburg), Dr.
Marjut Anttonen (Turun Yliopisto/Institute of Migration, Turku,
2000286, 2002287), Dr. Tóm Selánniemi288 (Finnish Network University
of Tourism Studies, Savonlinna, 1999) tartott kurzust Szegeden. Emel
lett - e helyen nem említve a Socrates és CEEPUS kapcsolatok kereté
ben érkező oktatókat - Olga Danglova (Pozsony, 1995), Milana Cernelic
(Zágráb, 1995), Johann Verhovsek (Graz, 1995), Huseby-Darvas Éva
(Michigan University, 1997,1998) Tatjana Voronina (2002,2003,2004),
Pirjo Rautiainen (2000), Kaiser Sára (2001) tartottak eseti néprajzi, folk
lorisztikai, antropológiai előadásokat.
Az elmúlt évek során a tanszék több külföldi posztgraduális
tanulmányokat folytató hallgatót látott vendégül, akik magyarországi
terepmunka mellett végezték tanulmányaikat Szegeden. Az 1998/99es akadémiai évben Hanneleena Savolainen (Turku, Szegeden tartott
kurzusa: Museological approaches), 1999/2000-ben Pasi Hannonen
(Jyváskylá, kurzusa: Travellers' stories), 1999-ben Tatjana Thelen (Ber
lin, kurzus: Network analysis) töltött hosszabb időt Szegeden.
284Előadások: Eine Minorität im Zentrum und Peripherie. Über die ethnische Identität
der Finnlandschweden, "Das fremde Volk" im Klassenzimmer. Über Feldarbeit in

der Schule und die versteckte Schulkultur, Everyday life, civilisation and popular
culture in Finland during the period 1500-2000. Research project, Everyday life in
^Norway. Ethnological studies
^Die heiligen Jahre
a The Kvens - Finnish Minority in Norway
^Border Identities
Approaches to the Anthropology of Tourism
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A szegedi tanszék több ízben fogadott külföldi tanulmányi kirándu
lást. 1993-ban a bécsi egyetem néprajzi tanszékének oktatói és hallgatói
Gaál Károly professzor vezetésével tettek látogatást Juhász Antal kala
uzolásával Szeged környékén és az ópusztaszeri nemzeti emlékpark
ban. 2000-ben Jyväskyläbol Bo Lönnqvist professzor, 2001-ben Zürich
ből Ueli Gyr professzor, 2004-ben pedig Turkuból Pekka Leimu pro
fesszor vezetésével látogattak finn illetve svájci néprajz szakos hallga
tók Szegedre. Vendéglátójuk és kalauzuk Barna Gábor volt.
Bo Lönnqvist Jyväskylä-i etnológia/kulturális antropológia pro
fesszornak a szegedi tanszék érdekében végzett lassan évtizedes
tevékenységét 2002 novemberében díszdoktori címmel ismerte
el a Szegedi Tudományegyetem. Lönnqvist professzor a Szege
den tartott kurzusok mellett 1997-től egy Jyväskylä-i kutatócso
porttal csatlakozott a tanszék romániai bánsági kutatásához. Az
ennek eredményeként született kötet társszerkesztése mellett a
Jyväskylä-i hungarológiai kongresszus keretében a kutatást be
mutató szimpózium egyik szervezője volt. 2000-ben hallgatóival
együtt tanulmányi kirándulást tett Szegeden és környékén. Bo
Lönnqvist professzor az európai etnológia egyik elismert képvi
selője, akit kollegái és tanítványai 2002-ben köszöntöttek az „An
Adventurer of European Ethnology" című kötettel. Szegedi dísz
doktorrá avatása 2002-ben a két tanszék közötti valóságos és in
tenzív kapcsolatok ünnepe volt.

Szervezett cserekapcsolatok

A szegedi néprajzi tanszék 1997-től az elsők egyikeként kötött
Socrates megállapodásokat. Először a finnországi University of
Turku Etnológia Tanszékével, az Abo Akademi Folklór és Össze
hasonlító Vallástudományi Tanszékével illetve a göttingai egye
tem Kulturális Antropológiai/Európai Etnológiai tanszékével szü
lettek hallgatói és oktatói csere megállapodások. Később bővült
az együttműködés az Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg Nép
rajzi Tanszékével és Humboldt Universität, Berlin Európai Etno
lógia Tanszékével, majd a University of Sevilla Szociális Antro
pológia Tanszékével. Az együttműködések keretében a partner
tanszékek oktatói közül Szegedre látogatott és konferencia rész84

vétel mellett előadásokat tartott Ulrika Wolf-Knuts (Âbo, 1999)289
professzor és Jan Svanberg asszisztens (Âbo, 1998).
A tanszék oktatói közül Barna Gábor 1998-ban „Cultural Dimen
sions of the Churches and Religions in Central Europe" adott elő.
Simon András 2002-ben Freiburgban „Von dér Weinrebe bis zum
Heurigen" címmel tartott előadást. Pusztai Bertalan Turkuban 1999ben „Hungarian Ethnology and Folklore" címmel (Turun Yliopisto),
2000-ben „Quest for the Authentic Sacred. Pilgrimage and Tourism
at the end of the 20th Century" címmel (Abo Akademi) tartott előadá
sokat. A szegedi tanszékről az elmúlt évek során körülbelül 15 hall
gató járt a felsorolt egyetemeken legalább négy-hat hónapos ösztön
díjjal, míg Szegeden a két turkui egyetem hallgatói tanultak. A
Socrates programot a tanszéken Pusztai Bertalan koordinálja.
Az osztrák kezdeményezésre létrehívott közép-európai hálózatban,
a CEEPUS-ban a szegedi tanszék kezdettől fogva részt vesz. 1998-tól
Barna Gábor által koordinált CEEPUS H-lll-es hálózat Prága, Bmo,
Pozsony, Ljubljana, Krakkó néprajzi/etnológiai/antropológiai tanszé
keit fogta össze. A program keretében nemcsak oktatócserére, oktatói
'vorkshopokra, hanem kiterjedt diákcserére illetve nemzetközi diák
szemináriumra (5. SemEthnoSz) is sor került. A partner tanszékek okta
tói közül Szegeden járt és előadást tartott Zita Skovierova, Marta
Botikova, Magdalena Parikova (Pozsony), Milos Tomandl (Prága) és
Boz idar Jezernik (Ljubljana). Oktatóként Barna Gábor képviselte a tan
széket Prágában (2000,2002), Brnoban (1998,2000), Pozsonyban (2001),
Krakkóban (2001) és Zágrábban (2003). A szegedi tanszékről az elmúlt
évek során körülbelül 20 hallgató járt 1-3 hónapos ösztöndíjjal KözépEurópa valamely egyetemén és szinte minden partner egyetemről ér
keztek látogatók Szegedre. Tanszékünk jelenleg a Bukaresti Egyetem
által koordinált RO-130-as számú hálózat tagja. Ennek keretében Narcisa
§üuca (Bukarest) tartott előadásokat a 2003-2004-es tanévben.
A külföldről Szegedre érkező graduális hallgatók Barna Gábor
"History and Institutionalisation of Hungarian Ethnology", „Sym
bolic Construction of Community and Individual Roles in the Reli
gious Life", „Object of Devotion or Decoration" című illetve Pusztai
Bertalan „Ethnic and Religious Diversity in the Carpathian-basin",
Előadások: Nordic folkloristics, A privileged minority - the Finland Swedes, The
Devil in Finland-Swedish folk culture
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„Theorising Folk/Popular Religion", „Symbolic Identity Building in
Central Europe" című kurzusait hallgatták.
Áttekintve a tanszék nemzetközi kapcsolatait azt mondhatjuk, hogy a
szegedi Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék igyekszik jelen lenni
az európai etnológiai közéletében. Ezt a folyamatot reményeink szerint a
következő' évek még inkább kiteljesítik. Egy évtizede immár nemcsak az
oktatók személyes kapcsolatrendszere jelentős, de az intézményesült kap
csolatok is kiterjedtek. Tanszékünk nemzetközi jelenlétét segítik a két
nyelvű (magyar illetve angol/német), illetőleg idegen nyelvű (angol, né
met) tanszéki kiadványok. Intézetünk nyitottságát, fogadókészségét akar
ja jelezni az 1999-ben angol nyelven megjelentett tanszékismertetőnk il
letve internetes magyar és angol nyelvű honlapunk.290
Rövid összegezést készítve az elmúlt szűk évtizedben előadással vagy
kurzussal Szegeden járt nem-magyar külföldi oktatók száma valamivel
több mint 50, a tanulmányi céllal Szegedre érkezett külföldi hallgatók
száma meghaladja a 60 főt. Ez a gyakorlatban a félévenkénti 2-4 eseti
előadás, kétévenkénti nemzetközi konferencia mellett szinte minden fél
évben 1-2 idegen nyelvű, külföldi oktató által tartott, tanrendbe iktatott,
esszével, dolgozattal záródó, jegyeket és krediteket eredményező kur
zust jelent. Emellett szinte minden félévben regisztrálhattunk néhány
hosszabb időre Szegedre érkező, itt kurzusokat elvégző, jegyeket,
krediteket szerző hallgatót és évente egy-egy rövidebb látogatásra, sze
gedi hallgatókkal közös terepmunkára, tanulmányi kirándulásra érke
ző, jelentősebb számú hallgatói csoportot. Mindezek között kiemelkedő
arányú a közép-európai látogatók száma, amit - figyelembe véve, hogy
olyan humán diszciplínáról van szó, mely erősen etnikus kötődésű volt,
Közép-Európában pedig nem minden esetben sikerült elszakadnia a po
litika befolyásától - különösen fontos eredménynek tartunk.
Úgy érezzük, hogy az évek, évtizedek során Szegeden felhalmo
zódó tudományos kapcsolatrendszer, személyes ismeretségek és ba
rátságok, a nemzetközi kapcsolatokban résztvevő hallgatók egymás
között szerzett tapasztalatai és kölcsönös barátságai messze túlmu
tatnak az egyetemi órákon megszerezhető ismereteken. Jó alap,
amelyre a jövőben is lehet építeni.
290http://www.arts.u-szeged.hu/ethnology - és 1996-tól, elsőként a hazai néprajzi
tanszékek között, webmestere Pusztai Bertalan volt. Jelenleg felújítás alatt,
webmester Nagy Terézia.
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ÁZ ALAPÍTÁS 75. JUBILEUMI ÉVÉBEN
ÉS UTÁNA

Háromnegyed század intézményi történetéről, oktatási és kutatási
programokról, oktatók és hallgatók munkájáról, fejlődésről és meg
torpanásokról, konferenciákról és kiadványokról, hazai és nemzet
közi tudományos kapcsolatokról kaphattunk vázlatos képet e tanul
mányból. Arról, hogy egy egyetemi tanszék, s tágabban egy disz
ciplína hogyan épült be az akadémiai szakterületek közé, hogyan
vert gyökeret a hazai tudományos életben, s hogyan kapcsolódott
be a nemzetközi tudományosságba, milyenek mindennapjai.
A jubileumi év azonban, amely nemcsak a tanszék megalapításá
nak 75. évfordulója, hanem legjelentősebb professzorának, Bálint
Sándornak születési centenáriuma is, nagy változások hozója, s elő
hírnöke is. Alig hogy bevezettük a képzés összevethetőségét bizto
sító kredit-rendszert, az Európai Unióhoz csatlakozással párhuza
mosan végre kell hajtanunk a ránk kényszerített bolognai folyamat
nak nevezett átalakulást is, amely a felsőfokú képzés gyökeres szer
vezeti, szerkezeti és tartalmi változását hozza magával. Évszázad
ok kialakult gyakorlatát kell egyik napról a másikra megváltoztatni,
feladni. Tanszékünk igyekszik ezt úgy végrehajtani, hogy a kény
szerű folyamatot a maga és a szak hasznára fordítsa.
A meglévő vallási néprajzi specializáció, a bevezetés alatt álló kul
turális antropológiai speciális képzés mellé tervezzük a magyar és a
kárpát-medencei kulturális örökség feltárását célzó néprajzi, folklo
risztikai képzés megerősítését, s egy erősebb muzeológiai szakirány
kialakítását is. Tervezünk etnokoreológiai képzést, s szeretnénk a
nrásoddiplomás képzési formánkat tágítani, erősíteni.
A világ felé nyitással egyidejűleg egyáltalán nem szeretnénk fel
adni lokális kötődéseinket: Szegednek és környékének, a Nagy Ma
gyar Alföldnek, a magyarságnak, a Kárpát-medence népeinek ku
tatását. Sőt, oktatásunk és kutatásaink ilyen jellegét még erősíte
ni szeretnénk. Bálint Sándorral valljuk ugyanis, hogy az ember
nek „igazán ott érdemes élnie - akár falu, akár város, akár egy
tanyai környezet vagy a főváros legyen az -, ahol csakugyan ott-
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hon érzi magát, és emberségében a legbiztosabbnak és legtelje
sebbnek ismeri magát. És ez nem jelent - hangsúlyoznám - nem
jelent bezárkózást, elidegenedést, hanem egyszerűen: még abból
a biztos emberi-szüló'földi pozícióból táplálkozik, amin az ember
áll és él, és így talán még biztosabban és még nagyobb szeretettel
fogja megközelíteni azt a világot is ,.."292 Ezt, az ilyen, Európá
hoz tartozó Magyarországot szeretnénk építeni tudományszakunk
eszközeivel, tanszéki kereteink között.291

291 Bálint 1981c.
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THE SZEGED SCHOOL
OF ETHNOLOGY
Short History of the Departnent and the Education (1929-2004)

The first department of ethnology in Hungary was established in 1929
at the Ferenc József University which escaped from the Rumanian
occupation from Kolozsvár (today Cluj, Transylvania) to Szeged.
The first full professor of the department was Sándor Solymossy.
In 1934, the ministry revoked professorship in Szeged, and appointed
István Györffy professor of ethnology to the Péter Pázmány Univer
sity in Budapest establishing the department of ethnology of Buda
pest. Still, the University of Szeged preserved its Institute of Ethnog
raphy. Education of ethnology and fokloristics continued under the
direction of Sándor Bálint privatdocent (1904-1980), Professor Sán
dor Solymossy's assistant lecturer together with Károly Cs. Sebes
tyén Privatdocent.
Sándor Bálint was appointed head of department and full profes
sor in 1947. Sándor Bálint was not easily tolerated by the socialist
dictatorship. In 1951, his right to instructing was withdrawn and he
was transferred to the university library. Only after the 1956 revolu
tion could he read lectures at the university again. In June, 1965, Sán
dor Bálint was brought to trial and he was found guilty of incitement
against the established socialist social order. Sándor Bálint was com
pelled to apply for the retired list. January 31,1966, he was removed
from his post.
In 1964, Imre Ferenczi (1931-1989) came to the department for Sán
dor Bálint's invitation. He made every effort to improve the condi
tions of the department but, for long, with little success. The depart
ment having only one lecturer for decades received a new college in
1989, when Tibor Bellon (1941-2002) became senior assistant profes
sor. At this time, the Faculty of Arts decided to develop the line of
ethnology and the Department of Ethnology.
In 1991, Antal Juhász became the head of the department. In coop
eration with Tibor Bellon, and Gábor Barna who was employed at
the department in 1993, he developed the educational plan of the
line of ethnology and brought it into action. From 1991 to 1998, the
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head of the department was Antal Juhász, from 1998 to 2002, Tibor
Bellon, and since 2002 Gábor Barna occupies this position. Bertalan
Pusztai has been working at the department as an assistant lecturer
since 1997, and András Simon was employed in 2002. Besides, wellknown guest lecturers from Hungary and abroad read lectures at the
department.
Since July 1, 2003 the name of our department has been Depart
ment of Ethnology and Cultural Anthropology. The change in the
name expresses the expansion of the frames of education, themes
and attitude. "Ethnology" refers to the study of Hungarian and Eu
ropean traditional peasant culture and heritage and its comparative
research, while "Cultural Anthropology" refers to the holistic view
and interpretative analysis of culture in general.
Since 1992 fall, ethnology has been a separate line of the Faculty of
Arts giving university degree. Since 1998, students can further spe
cialize in ethnology of popular religion, which is a speciality of our
department in the field of ethnology/anthropology in Hungary.
Publications of the department: Devotio Hungarorum, pubheations
°f primary sources of popular religion, Szegedi Vallási Néprajzi
Könyvtár/Bibliotheca Religionis Populáris Szegediensis (Library of
Popular Religion, Szeged), Néprajz és Nyelvtudomány (Ethnology
and Linguistics) (1957-2002), Táj és Népi Kultúra (Region and Popu
lar Culture), Folklorisztikai olvasmányok (Reader in Folkloristics).
Education is based on credit system. In the first phase, basic sub
jects like history of the discipline, basic methodology, and Hungarian
ethnology are taught. In the next phase (usually in the third and fourth
Year), Hungarian and European comparative ethnology, folkloristics,
and anthropology are studied. In this phase, the ethnology of popular
religion specialization can be taken.
Since 1995, our department organises an international student semi
nar called Seminarium Ethnologicum Szegediense (SemEthnoSz) for
'vhich students and teachers are invited from several European coun
tries. Theoretical preparation is followed by fieldwork and its evalu
ation. The results of the researches are published in bilingual volniues.
Connections with universities: in the framework of the Socrates
and CEEPUS programmes, our department has exchange connec
tions with several universities in Europe.

97

Our department organizes the international Conferences on Popu
lar Religiosity in Szeged and conferences on migration as serials ev
ery second year. Lecturers, professors and the head of our depart
ment are members of several Hungarian and international ethno
logical societies.

98

A SZEGEDI NÉPRAJZI TANSZÉK
TÖRTÉNETÉNEK KRONOLÓGIÁJA
18-19. század Preetnográfiai és prefolklorisztikai érdeklődés. A pi
arista iskolából kinőtt népélet iránti érdeklődés legfontosabb képvi
selői Dugonics András (1740-1818), Csapiár Benedek (1821-1906),
Kálmány Lajos (1852-1919), Antunovich Iván (1815-1888), Pintér Sán
dor (1841-1915), Löw Immánuel (1854-1944), Bálint Sándor (19041980) voltak.
1921/1922-1926 a Szegedre menekült Ferenc József Tudomány
egyetemen Herrmann Antal folytatta etnológiai előadásait
1922-1929 között elsősorban Banner János órái képviselték a nép
rajzi oktatást. Néprajzi előadásokat tartott még: Kogutowicz Károly
geográfus, Bartucz Lajos antropológus, Horger Antal nyelvész, Ma
rót Károly klasszika filológus, Schmidt Henrik germanista.
1929 Klebelsberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter a 410H-1388/1929. számú rendeletével Solymossy Sándort az etnográfi
ai tanszék nyilvános rendes tanárává nevezte ki, aki 1934. október 1ig töltötte be a tanszékvezető professzori állást, ekkor nyugalomba
vonult
1929- 1934 Solymossy Sándor előadásait a Szegedi Fiatalok Művé
szeti Kollégiumának tagjai közül is sokan hallgatták.
1930- 1933 Bálint Sándor díjtalan gyakornok a Néprajzi Tanszéken.
1933-1934 Bálint Sándor díjtalan egyetemi tanársegéd.
1931. október 29. Cs. Sebestyén a „Szeged-városi Múzeum igazga
tó-őre" A magyar tárgyi néprajz tárgykörből magántanár, megkezd
te rendszeres egyetemi előadásait.
1934 Bálint Sándor habilitációja, egyetemi magántanár Az alföldi
Magyarság néprajza, különös tekintettel Szeged népére. E tárgykör
ben rendszeres egyetemi előadásai.
1934. október 1-vel Solymossy Sándor nyugalomba vonult. Hóman
Bálint kultuszminiszter a professzori állást áttette a Pázmány Péter
tudományegyetemre, s kinevezte Györffy István budapesti pro
fesszornak.
1934/1935 tanévben a szegedi bölcsészkar a Néprajzi Intézetet meg
fenntartotta, vezetője Sík Sándor professzor volt.
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1940 Ortutay Gyula habilitációja Sík Sándornál és Banner Jánosnál
Kálmány Lajos és a modern néprajzi gyűjtés címmel; a Ferenc József
Tudományegyetem visszaköltözik a felszabadult Kolozsvárra, Sze
geden megalakul a Horthy Miklós Tudományegyetem.
1941 Bálint Sándor és Ortutay Gyula a Szegeden megalapított Hor
thy Miklós Tudományegyetemen megújították magántanári képesí
tésüket.
1940-1942 Újszászy Kálmán A magyar falunevelés problematiká
ja, Pável Ágoston Délszláv-magyar nyelvi és irodalmi kapcsolatok,
Gunda Béla Összehasonlító néprajz, különös tekintettel a balkáni né
pekre, Tálasi István Az Alföld tárgyi néprajza és a magyar történeti
néprajz, Tóth János Tájegységek népi építészete tárgykörből habili
táltak a szegedi egyetemen.
1944. február 3-án Bálint Sándor és Ortutay Gyula egyetemi rend
kívüli tanári címet kapott.
1947. szeptember 10-én Bálint Sándor nyilvános rendes tanárként
kinevezést kapott a néprajzi tanszék vezetésére.
1947-ben Szeghy Endre szerzett magántanári képesítést Népzene
tudomány problémaköre tárgykörből,
1948- ban K. Kovács László A magyar népi gazdálkodás, különös tekin
tettel a finnugor kapcsolatokra tárgykörből habilitált.
1949- ben Scheiber Sándor Összehasonlító folklorisztikából habili
tált magántanárrá.
1947/48. fizetés nélküli gyakornok Molnár József és Rónai Béla.
1951-től 1957-ig az oktatási kormányzat megvonta Bálint Sándor
tanítási jogát. Ez idő alatt Bodrogi Tibor és Péter László tartott folklo
risztikai előadásokat.
1956/57. tanév második félévétől ismét tanít az egyetemen Bálint
Sándor.
1957-1959/60. tanévben Mihálka György a néprajzi tanszék ad
junktusa, az egyetemi énekkar vezetője. Szeged népzenéjéből tett dok
tori szigorlatot.
1964. július 1-től Ferenczi Imre lett a tanszék adjunktusa.
1965. júliusában Bálint Sándor ellen koncepciós bírósági eljárást
indítottak.
1966. január 31-én Bálint Sándort felmentették állásából.
1967. február 15-én átmenetileg Nyíri Antalt bízzák meg a népraj
zi tanszék vezetésével.
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1969. július 1-én Ferenczi Imre a kandidátusi értekezésének meg
védése után docensi kinevezést kapott.
1971. február 1-től 1989. május 8-ig Ferenczi Imre a néprajzi tan
szék vezetője.
1977-ben a Szegedi Akadémiai Bizottság keretei között megala
kult a Néprajzi Munkabizottság.
1978 májusában a tanszék a mai helyén nyert elhelyezést.
1980-81-ben Hubert Gabriella ösztöndíjas gyakornoki kinevezést
kapott.
1985-ben a néprajz C-szakként szerepel a kari tervekben.
1989. február 1-től került a tanszékre Bellon Tibor adjunktusi be
osztásba.
1989. május 8-tól, Ferenczi Imre tragikus halála után (1989. május
7.), az egyetem Bellon Tibort bízta meg a néprajzi tanszék vezetésé
vel.
1991. július 1-től 1998-ig a Juhász Antal a tanszék vezetője.
1992 szeptemberében indult meg a néprajz speciális képzése.
1992- ben kezdődött el a vallási néprajzi konferencia-sorozat.
1993 szeptemberében indult a néprajz B (minor) szak oktatása.
1993. július 1-én Barna Gábor docensi kinevezést kapott.
1993- 1996. Szabó Magdolna ösztöndíjas kutató a néprajzi tanszé
ken.
1994. július 1-én Bellon Tibor főállású docens lett.
1994. útjára indul a Devotio Hungarorum vallási néprajzi
forráskiadvány-sorozat, szerkesztője Barna Gábor.
1994- től állandó külső óraadó tanáraink: Antal József (+1997), Fel
földi László és Grynaeus Tamás.
1995. július 1-én egyetemi tanári kinevezést kapott Juhász Antal.
1995- től rendezik meg a néprajzi nyári egyetemet Seminarium
Ethnologicum Szegediense (SemEthnoSz), elindítója Barna Gábor.
1995. Antal József makói templomigazgató megalapítja a Devotio
hungarorum Alapítványt a néprajzi tanszéken folyó vallási néprajzi
kutatások, kiadványok és konferenciák támogatására.
1995- ben a néprajzi tanszéket - az országban elsőként - ideiglene
sen 2001-ben pedig véglegesen akkreditálták.
1996 az első szegedi néprajzi diplomák kibocsátása, s az első tan
széki diplomaosztás.
1996- ban Juhász Antal - Kupó Jenő ösztönzésére - létrehozta az In
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Nobis Viventia Praertita / Bennünk élő múlt Alapítványt a diákok
terepkutatásainak támogatására.
1996 elindult a néprajzi tanszék internetes honlapja, webmester
Pusztai Bertalan
ben
1997tudományos segédmunkatárs lett Pusztai Bertalan, majd
tól
1998tanársegéd.
1997-ben Barna Gábor elindítja a Socrates/Erasmus nemzetközi
cserekapcsolatot, koordinátora Pusztai Bertalan.
1997- ben elindult a „Táj és népi kultúra" című kiadványsorozat
Juhász Antal szerkesztésében.
1998- ban elindul a Central European Exchange Programme for
University Studies (CEEPUS) Szegedről koordinált hálózata, veze
tője Barna Gábor.
1998. július 1. - 2002. szeptember 26. tanszékvezető Bellon Tibor.
Új, rendszeres külső óraadónk Bárth János.
1998. útjára indul a Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár kiadvány
sorozat, szerkesztője Barna Gábor.
1998- ban a 12. magyar - finn - észt nemzetközi folklórkonferencia
„Old and New Religious Movements and Communities in Főik Religiosity of the 20th Century" címen.
1999- ben „Politics and Folk Religion" címen a SIEF Commission
for Folk Religion nemzetközi konferenciája.
2001. február 7. Bellon Tibor köszöntése 60. születésnapján ünnepi
tanulmánykötettel.
2001 szeptemberétől 2002-ig tudományos segésmunkatárs Simon
András.
2002. szeptember 26-án Bellon Tibor elhunyt. Barna Gábor megbí
zott tanszékvezető.
2002. novemberében Bo Lönnqvist-et, a jyväskylä-i etnológia/kul
turális antropológia tanszék professzorát díszdoktorrá avatták.
2003. június 27. a Szegeden végzett néprajz szakos hallgatók első
találkozója.
2003. július 1-től a Tanszék neve Néprajzi és Kulturális Antropo
lógiai Tanszék.
2003. szeptember 1-től Barna Gábor vezeti a tanszéket.
2003. szeptember 1-től a tanszék oktatója Simon András tanárse
gédi beosztásban.

102

NÉVMUTATÓ
A
Ahlbäck, Tore 82
Amundsen, Arne-Bugge 82
Anderle Ádám 66, 89
Anderson, Walter 20
Andrásfalvy Bertalan
Andrejev, N.E. 20
Antal József 54, 55,70
Anttonen, Marjut 84
Anttonen, Pertti 82
Anttonen, Veikko 82
Antunovich Iván 11
Apró Ferenc 89
Arnold Erzsébet 65
Aukia, Marku 76

B
Balassa Iván 46
Balázs Lajos 78
Bálint László 39, 42, 43, 45, 47,
48, 50, 89
Bálint Sándor 8,11,12,17,19,
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67,
69, 70, 72, 73, 74, 88, 89, 90
Ballhaus, Edmund 80
Banner János 9,12,16, 29,31,
32, 33, 34, 37, 38, 56, 57, 58
Bárdos Lajos 60
Bárkányi Ildikó 53
Barna Gábor 34, 35, 41, 48, 51,
53,54, 56, 62, 65, 68, 69, 70, 71,

72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 90
Baróti Dezső 43, 57
Bárth János 54, 84
Bartha Elek 48
Bartha Károly N. 31
Bartók György 27
Bartucz Lajos 29, 33, 58, 91
Báti Anikó 54, 55
Bátky Zsigmond 16, 23
Belaj, Vitomir 81
Bellon Tibor 51, 52, 53, 54, 62,
63, 64, 65, 66, 71, 77, 78, 79, 83
Bendix, John 68
Bendix, Regina 68
Benkei Valéria 45
Benyovszky István 73
Berze Nagy János 16
Bibó István 16,17
Bihar Mária 67
Bockhorn, Olaf 73, 91
Bodrogi Tibor 43
Bognár Anikó 66
Bognár Cecil 37
Bolyai János 19
Borsányi László 54
Botikova, Marta 86
Bowman, Marion 82
Bozóky Margit, Sz. 62
Buday Árpád 24,26, 27
Buday György 57
Bugánová, Klaudia 81
Bukovcan-Zufika, Sanja 83

103

C, Cs
Cernelic, Milana 83, 84
Clouston, William Alexander
24
Cosquin 24
Csákány Béla 52
Csapiár Benedek 11
Csapiár Ferenc 23, 32, 57, 91
Csapody Miklós 31, 36, 39, 41,
44, 46, 91
Cseh István 62
Csengery János 24
Csorba Béla 76
Csortán Ferenc 55

D
Danglova, Olga 84
Danielisz Endre 76
Dankó Pista 19
Davis, Christopher Hughes 76
Demény István Pál 55
Dézsi Lajos 27
Dienes Erzsébet 41, 62
Diószegi Vilmos 49
Domanovszky György 38
Domokos Pál Péter 31
Dornbach Mária 54, 62
Dömötör Sándor 21, 23, 72, 91
Dugonics András 11
Dvoráková, Hana 81, 82

E
Eberhart, Helmut 73, 79, 91
Ecsedi istván 16
Eperjessy Kálmán 33, 60
Erdélyi János 9
Erdélyi Zsuzsanna 55, 62, 70
Ernyey József 16

104

F
Farkasné Tóth Ágnes 54
Fél Edit 35
Felföldi László 54, 81
Ferenczi Imre 40, 46, 49, 50, 51,
52, 61, 67, 68, 72, 75, 76, 91
Filus Erika 71

G, Gy
Gaál Károly 81, 84
Gárdonyi Géza 19
Gavazzi, Milovan 79
Gazda Klára 55, 77
Geramb, Victor 73
Gergely Katalin 66
Ginelli Mária 81
Giuriati, Paolo 81
Gönczi János 64
Gönyey Sándor 38
Görcsös Mihály 67
Grin Igor 62
Grynaeus Tamás 54, 62, 70, 81
Gunda Béla 31, 32, 46, 59
Gustavsson, Anders 82
Gürtler, Wolfgang 81
Gyanó Szilvia 65
Györffy István 9,16,17,18, 23,
30, 36, 91
Gyr, Ueli 84
Gyulai Pál 9
Gyuris György 46, 74, 91
Gyuris Réka 71
H
Halász Eló'd 45, 47, 49
Hannonen, Pasi 65, 84
Hegyi Béla 27, 92
Hensz Aurél 43

Hermann Egyed 22, 28, 33, 36,
40, 92
Herrmann Antal 9,11,12, 29, 56
Hetyei de Makkoshetye, Vilma
73
Hevenesi János 47
Hiriyanna, Ambalike 82
Hofer Tamás 35, 92
Houander, A.N.J. den 76, 92
Hóman Bálint 24, 25, 26, 28
Horger Antal 29, 58
Hubert Gabriella 51
Huitu, Marketta 76
Hunfalvy János 9
Huseby-Darvas Éva 68, 84

I
Ilia Mihály 44
Imre Sándor 17, 21, 27
Istvánffy Gyula 9

J
Járvinen, Irma-Riitta 82
Javorska, Bronislawa 76
Jezernik, Bozidar 86
József Attila 56
Juhász Antal 13, 29,33,41,53,
54,57,62,64,66,70, 77,79, 84, 92
Juhász Gyula 57
Jung Károly 55, 76, 77
Junnonaho, Martti 82

K
Kahler Frigyes 46,50, 92
Kaiser Sára 84
Kakuk Mátyás 44
Káhnány Lajos 11,19, 41
Kalotay László 19,92

Kámán Erzsébet 55
Katona Imre 20,21, 35, 43, 54,
62, 67, 92, 94
Katona Lajos 10, 20, 73
Kerényi Károly 33
Keresztúry Dezső 39
Kertész Lajos 60
Klamár Sára 67, 78
Klebelsberg Kuno 13,14,15, 92
Klemm Antal 22, 32, 34, 36, 60
Kodály Zoltán 19, 41,60, 93
Kodolányi János ifj. 49,50
Kogutowicz Károly 15,16,17,
24, 29, 33, 34, 58
Kohler, Joseph 24
Koltay Kastner Jenó' 44
Korom, Frank 82
Kós Károly dr. 31, 93
Kosa László 8, 9,13, 20, 21,29,
33, 93
Kovács László, K. 31,42, 59
Kováts Dániel 32,93
Krupa András 44, 45
Kugel, Christiana 81, 82
Küllős Imola 82
L
Láng Ernő 48, 74, 89
Leimu, Pekka 84
Lele József ifj. 27,70, 93
Lewis, Katherina 82
Lönnqvist, Bo 65, 81, 84, 85
Lőw Immánuel 11
Lőw Lipót 19
Lükő Gábor 31, 38

M
Mackay, Margaret 82

105

Madarassy László 16
Manolescu, Gábriel 75
Marián Emese 24, 93
Márki Sándor 27
Márkus Mihály 35, 76
Marót Károly 30, 31, 33
Maróti Egon 51
Martin, Neill 83
Máthé-Tóth András 63
Mehringer, Rudolf 73
Mester János 33
Mészöly Gedeon 17, 27, 31, 58,
60
Mihálka György 44,45, 46
Mikola Tibor 53
Mikszáth Kálmán 19
Minker Emil 11, 93
Mjartan, Jan 74
Mód László 13, 34, 54, 64, 65,
66, 81
Molnár József 39
Móra Ferenc 19, 26

N, Ny
Nagy Netta 67
Nagy Péter 13
Nagy Terézia 55, 63, 87
Nedeljkovic, Sasa 82
Neufeld Lajos 67
Novak, Vilko 79
Nyíri Antal 44, 49, 60, 61, 69
O
Ortutay Gyula 20, 23, 31,33, 35,
36, 39,46, 48, 57, 59, 67,73, 94

P
Paksa Katalin 44, 94

106

Pál József 53
Paládi-Kovács Attila 10, 94
Pap Bernadett 63
Paríkova, Magdaléna 86
Pável Ágoston 31, 59
Péntek János 55
Péter László 11,13,14, 25, 27,31,
35, 36, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50,
55,74, 94
Peuckert, Will-Erich 75
Pintér Lajos 94
Pintér Sándor 11
Plaat, Janus 82
Pletenac, Tomislav 83
Pócs Éva, Cs. 52, 53
Pólay Elemér 47
Polinszky Károly 47
Pop, Dumitru 75
Pósa Lajos 19
Potkonjak, Tanja 83
Primiano, Leonard, Norman 82
Purgel Nóra 13
Pusztai Bertalan 54, 62, 63, 65,
72, 80, 81, 82, 83, 86
R
Radnóti Miklós 35, 57
Rautiajnen, Pirjo 84
Reisinger János 10, 94
Róheim Géza 16
Rónai Béla 27,42, 43, 94
Róna-Tas András 53
Rowbottom, Anne 82
Rózsa Béla 34, 44
S
Sarró Erzsébet 71
Savolainen, Hanneleena 83, 84

Scheiber Sándor 42, 59
Schippers, Thomas 79
Schmidt Henrik 30, 32, 33, 35
Schreiber, Georg 74
Sebestyén Gyula 16
Sebestyén Károly, Cs. 16, 25, 26,
27, 28, 38, 58
Sedakova, irina 82
Selänniemi, Tom 84
Selberg, Torunn 82
Selmeczi Kovács Attila 8, 95
Serfőző Lajos 11, 95
Sík Sándor 22, 25, 27, 28, 31,33,
34, 45
Silling István 55, 62, 77
Simon András 13, 34, 54, 63, 64,
65, 66,78, 80, 85
Simonná Pável Judit 31, 95
Skovierova, Zita 86
Solymossy Sándor 7,14,15,16,
17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 40, 57, 58, 67, 69, 72, 73
Stark-Arola, Laura 82
$tiuca, Narcisa 86
Svanberg, Jan 82, 85

SZ
Szabó Ferenc 44
Szabó József 62
Szabó László 8
Szabó Magdolna dr. 62
Szabó Magdolna, N. 36, 44,46,
47,48, 54, 55, 63, 66, 71
Szabó Zoltán 47
Szeghy (Szögi) Endre 41, 60
Székely László 67
Szekeres Pál 43
Szendrey Ákos 31

Szendrey Zsigmond 2, 9,16
Szilárdfy Zoltán 67, 70
Szinnyei József 10, 95
Szőkefalvi Nagy Gyula 29
T
Tálasi István 8, 31, 33, 46, 59, 60,
95
Tánczos Vilmos 55, 77
Tari János 55, 63
Teleki Géza 37
Temesi Mihály 60
Thelen, Tatjana 84
Tildy Zoltán 39
Toldy Ferenc 9
Tolnai Gábor 57
Tomandl, Milos 86
Tömöri Viola 57
Tóth János 34, 59, 60
Tóth László 38, 43
Tömörkény István 19, 29, 57

U
Újszászy Kálmán 32

V,W
Valk, Ülő 82
Vargha László 38
Vargyas Gábor 55
Várkonyi Hildebrand 22, 31
Vass Erika 78, 81
Velcsov Márton 46, 95
Verebélyi Kincső 20, 73, 95
Veress Elemér 26, 95
Verhovsek, Johann 84
Vikár Béla 22
Viski Károly 9,23,30,31
Voigt Vilmos 20, 21, 28, 42, 82,
92, 95

107

Volly István 40, 69, 95
Voronina, Tatjana 84, 95
Vörös Emese 67
Vries, Jan de 20
Vuia, Romulus 9
Welker, Klaus 74, 81, 84
Wolf-Knuts, Ulrika 81, 85

Z
Zádori Zsuzsanna 13
Zelfel, Hans Peter 81
Zender, Matthias 74
Zolnai Béla 31
Zsigmond Győző 55, 77

108

BEVEZETÉS A NÉPTUDOMÁNYBA
(BEKÖSZÖNTŐ ELŐADÁS AZ ÚJONNAN SZERVEZETT
NÉPTANI TANSZÉKEN. SZEGED, 1929. SZEPT. 20.)
A jelen pillanat, amidőn egy újon szervezett tanszékről az első szó elhang
zik, a magyar tudományosság történetében a személyi vonatkozást teljesen
kikapcsolva, jelentős eseménynek tekintendő. Történelmivé avatja e percet
az a körülmény, hogy a sokáig mellőzött, de jelentőségben a többi tudo
mányággal egyenlő rangú és horderejű stúdium: a néptan jut általa érvé
nyesüléshez a tudományok hivatalos csarnokában. Sajnos, ennek jelentősé
ge, a fontos hivatás, melyet a néptan betölt, a köztudat felfogásában még
alig bontakozott ki, alig nyert világos fogalmi képet. A nemzetnek még ta
nult rétege is, főkép az elnevezésből következtetve, csak annyit tud róla,
hogy e stúdium a nép megismerésével foglalkozik.
Ez a laikus magyarázat, mint kiinduló pont, nagyjában meg is felel stúdi
umunk foglalkozáskörének; jelzi azt, hogy tárgya a népélet ismerete, de nem
sejteti annak tudományos oldalát, nem árulja el, mi rejlik az ismeretek meg
szerzése mögött, miféle problémák adják fel szfinx-szerű kérdéseiket a vele
foglalkozónak, mily jelentős eredményekre tekinthet már is vissza és mik
viszont azok a hét pecséttel lezárt rejtélyek, melyek még megoldásra vár
nak, - szóval, mi a tudományos hivatása és feladata e munkakörnek. Mind
erről nem értesülve, a nemzet intelligenciája - az ignoti nulla cupido állás
pontján - évtizedeken át közömbösen haladt el e szakbeli kutatások eredmé
nyei mellett; pedig ha nem is a szigorúan vett tudományos búvárkodások,
de ezek eredményeinek messze kiható nemzeti jelentősége megkívánhatta
volna, hogy nagyobb érdeklődés és részvevő figyelem forduljon feléje a köz
részéről.
Bizonyára különösnek fog tetszeni, ha beköszöntőmet mindjárt szemre
hányással kezdem. De nem térhetek ki előle; rávisz az én jelen helyzetem és
az a szemszög, amelyből a viszonyokat ma néznem kell. Mérlegeljék velem
együtt a következő szempontokat. Szabad-e elhallgatnom a szemrehányást,
ha rátekintek arra a sürgő munkásságra, áldozatkészségre, állandó éber ér
deklődésre, mellyel a minket környező kisebb és elmaradtabb kultúrájú nem
zetek e tárgyat felkarolták; - ha eszembe jutnak azok a kötetsorozatokat ki
levő publikációk, amelyekkel részben saját közönségüket, részben fordítá
sok útján a külföldet elárasztották; - ha rágondolok azokra a nagy, nyugat
európai monográfiákra, amelyek az emberiség népi rétegeinek egy-egy meg-
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nyilatkozás-formáját választották tárgyokul s azokban százával találom az
adatokat a mi szomszédaink népéletébó'l s ahonnan csak a magyar anyag
hiányzik (amely pedig sokkal több és találóbb adatot szolgáltatott volna ne
kik, mint a felhozottak!); - ha egy legújabb nagy külföldi publikációban,
ahol az európai kisebb-nagyobb nemzetek népéletének ismertetése van egy
befoglalva, azt látom, hogy az egyes népek leíró méltatására 80-100 oldalnyi
terjedelem van szánva, a magyar nép pedig az egyetlen kivétel, amely össze
sen 3 és 2 oldalon szerepel, - azt hiszem, nem alaptalan a panaszom az ittho
ni részvétlenség fölött, amelynek mind e szomorú tapasztalat egyenes fo
lyományaként tekintendő'.
Nem hivatásom és a hely sem, az alkalom sem arra való, hogy politikai
szempontokat vonjak be mondandóim keretébe - azt az egyet még sem hall
gathatom el, hogy a nálunk eddig tapasztalt nagy mulasztásoknak kell a
nemzetet ért rettentő csapást is jórészt betudnunk: megcsonkíttatásunk tra
gikumának eredendő okát nem kereshetjük másban, mint abban, hogy ma
gunk sem törődve a magyar népi réteggel: a nemzetnek létszám szerint 2/3ával, annak sajátos értékeit, életének és jellemének eredeti vonásait elmu
lasztottuk a külfölddel megismertetni. Amit máshol, mint eredetiséget, büsz
kén hirdetnek, mi valami álszégyenkezéssel negligáltuk, sőt titkoltuk s min
denkor csak európai színvonalunkkal álltunk elő. Pedig a külföldet, úgy
most, mint az előző időkben, nem a mi általános közép-európai nívónk, ez a
náluk is meglévő színtelen típus, érdekelte, hanem az, ami bennünk sajáto
san magyar, ami nemzeti jellegünket alkotja, s amit legtisztábban, legépeb
ben megőrizve, a magyar néplélekben találunk meg. - így történhetett csak,
hogy kint mindezt nem ismerve, a döntő pillanatokban ellenségeink min
den szava hitelre talált s a határozó tényezők egyetlen ellenérvet sem tudtak
mohó ráfogásaikkal szembeállítani.
A komoly vizsgálódásnak most már az a feladata, hogy ezt a megfoghatatlannak látszó, szinte öngyilkos közönyt megmagyarázza; feltárja az oko
kat, amelyek e normálistól eltérő helyzetet létrehozták. Első ilyen körülmény,
amire ráutalhatunk, az a társadalmunkban tapasztalható mély szakadék,
amely ott tátong a nemzetet alkotó két főréteg: a népi elem és az intelligen
cia közt. Más, organikusan kialakult államokban ezt az űrt természetszerű
en áthidalja és a nemzetet ezáltal kompakt egységbe forrasztja az a középré
teg, amelyet az iparos osztály, a kézműves kis mesteremberek csoportja al
kot. Ez a népi rétegbe bocsátja gyökerét, a között él, onnan szí életet, de
annál magasabb képességű és szabadabb mozgású lévén, fölfelé tud közve
títeni. Ez az egykor fontos társadalmi rend, sajnos, ma mindenütt letűnőben
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van, de sehol annyira, mint nálunk. Odakint ez az elem sokáig a nemzet
gerince volt, a független polgárok rendje s ott betöltötte hivatását azzal is,
hogy idejekorán érdeklődést ébresztett a felsőrendűek közt a maga s rajta
keresztül a népi réteg iránt. Nálunk erre nem volt mód, mert iparos ele
münk nagy része idegenből származott be, s ami eredeti magyar iparűző
elem volt is, a külföldről hozott céhrendszer azt is elnémetesítette. Újabban
pedig a gyáripar széjjelözönlő termékei adják meg ez alig tengődő rétegnek
a halálos döfést. Most, ez áldatlan viszonyok közt, midőn a két nagy réteg
között semmi lelki kapcsolat nincs, s szinte idegenül tekintenek egymásra, a
faji összetartozás érzetét, a közös nemzeti egység és egymásrautaltság tuda
tát csak egy szerény, kis méretekben jelentkező mozgalom képes megindí
tani. A feladat, amelyre vállalkozik, talán most még túlságos nagy, de a ter
mészet rendje szerint, kicsiny csírából is terebélyes fa válik idővel - ez ad
reményt arra, hogy mi, a népélettel és néplélekkel foglalkozók (mert más e
feladatra nem vállalkozhatik), vállaljuk az előkészítő munkát, elsősorban a
felsőréteg megnyerését az eszme számára. A néptannal való intenzív foglal
kozás, a népi értékek megismerése és megbecsülése, képesít bennünket a
nagy cél felé törekvésre. Nemzeti jelentőségre természetesen a vállalkozás
csak akkor fog emelkedhetni, ha a fölkeltett érdeklődés a felső rétegben ál
talánossá tud válni. Ezért minél több munkatársra van szükségünk, és ha
kecsegtethetem valamivel az illetőket, biztosíthatom őket, hogy e stúdium
nak végzetes varázsereje van; aki egyszer neki szentelte magát, nem tud tőle
többé szabadulni. Az ilyen szellemi munkás azután mind egy-egy hídépítő
je lesz a jövendő - reméljük - szebb és egészségesebb kialakulásnak, a szük
séges belső regenerációnak.
Egy másik, már mélyebb lelki ok, amely a két nemzetalkotó elemet elvá
lasztja egymástól, a gondolkozásmódnak, a világszemléletnek különböző
volta; ezt megszűntetni nem lehet, de nem is kell, sőt eltérő voltánál fogva
alkalmas arra, hogy az intelligenciában érdeklődést keltsen a másfajta lelki
habitusú népiélek iránt. Szinte szállóigévé vált már a mondás, hogy a föld
egyszerű gyermekei egocentrikusán gondolkoznak, a tanult osztály pedig
heterocentrikusan szemlél és ítélkezik. Amaz még nem ment át a renaissancekor megteremtette objektivitáson a természet jelenségeivel szemben, a fel
sőrendűek ezt a fokot átlépték és függetlenítették magukat a környező ter
mészet szuggesztív befolyása alól. A művelt ember a természet változatos
képeiben tud gyönyörködni, mint egy tőle különálló jelenségben: tárgyila

gosan ébred fel benne a tetszés érzése, mint ahogy gyönyörködni tud egy
művészi festményben, vagy szoboralkotásban, amely tőle függetlenül, kü-
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lön tárgyként áll előtte. Az egocentrikus szemléletű egyén viszont, nem is
mervén a természeti változások tudományos okait, az abban megfigyelt je
lenségeket normatívumoknak tekinti. A világ az ő szemében egy nagy egész,
amelybe ő is beletartozik, s minthogy ő a szemlélő, a kapcsolatok közép
pontjának érzi magát. Ő maga a természettel szoros kontaktusban van, min
den jelenségét magára vonatkoztatja, annak megnyilvánulásaiból következ
tet magára: ha csillag hull le az égboltról, valaki ugyanakkor meghalt; csö
rög a szarka a közelben, vagy az ajtó magától kinyílik: vendég jön; kuvikol a
bagoly, vagy vonít a kutya: baj éri a házat; - „Jegenyefa tetejében két holló ül
feketében, Gyászruhájuk engem illet"... mondja népdalában, vagy: „Aláfoly
a Tisza, nem folyik az vissza, Elment az én rózsám, nem jön többet vissza"
... stb. Míg az intelligens ember tehát elválasztja magát a természeti környe
zettől, a nép azzal egybeforrtalak tudja magát. Innen fakadnak ezernyi babo
nái, képzeletének rémlátásai, titokzatos erők, amiket beleolvas tárgyakba,
emberekbe; ebből sarjad ki hite a boszorkányokban és táltosokban és i. t.
Szóval primitív és naiv egész praelogikus gondolkozás módja. Ezt megérte
ni, ebbe belehelyezkedni csak az a művelt ember képes, aki a népélettel
hosszasan és behatóan foglalkozik. A laikus kaputos elem vele szemben min
dig idegenkedéssel fog viseltetni s hajlik arra, hogy miatta lenézze, megmo
solyogja a nép elmaradt gyermekét.
Ám a helyzet sajátságos módon mégsem olyan vigasztalan, mint ahogyan
e szétválasztottság magával hozná. Mutatkoznak újabban korjelenségek, ame
lyek arra engednek következtetni, hogy a művelt elemben ma is él valami
nosztalgikus, tudatalatti vonzódás a népi világ iránt. A múlt század roman
tikus korszakában ez a vonzalom rajongásig fokozódott, amit később hűvö
sebb, kiábrándultabb idők váltottak fel s ma ismét mintha fokozódó érdek
lődés jelei nyilvánulnának meg. Figyeljük meg szépirodalmi tárcanovellá
inkat, majd fele, vagy ennél is több a népélet köréből van merítve, a mulató
úri világ népdalokat húzat a cigánnyal és maga is előszeretettel énekel hoz
zá. A népi díszek, kézimunkák, hímzések szalónasztalokra kerültek s a szín
darabok mesteremberei egy-egy régi népdal köré garnírozzák darabjaikat,
mint aki a gombhoz varr kabátot. A rádiónak, ennek a hihetetlen elterjedtségű
és országos hatású új intézménynek legkedveltebb műsorszámai a népi ze
ne és az ily jellegű énekelőadások.
De komolyabb téren is mutatkoznak kedvező jelek. A népi zenének, ének
nek búvárai akadtak; nagy muzsikusok (Bartók, Kodály) kiszállnak a ta
nyákra, fonogrammban felveszik az eredeti melódiákat, s azok típusairól
mélyreható tanulmányokat tesznek közzé. Nem hagyhatom említés nélkül
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a folkloristák működését, akik újabban kettőzött buzgalommal látnak neki a
népszellem egyéb termékeinek, aminők a mondák, szokások, babonák, nép
mesék, balladák, népi dalszövegek; az anyagot szisztematizált összefoglalá
sokba tömörítik s belőlük ősrégi, honfoglalás előtti mitikus elemeket, majd
régi kereszténykori emlékhagyományokat emelnek ki. Eredményeik legújab
ban arra indították a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy kebelében kü
lön néptani bizottságot szervezett, amelynek hivatása lesz az ezirányú kuta
tások elősegítése, a népre vonatkozó ismeretanyag gyűjtésének előmozdítá
sa, a szakkörbe vágó mindennemű kiadványok közzététele; mindannak hat
hatós támogatása tehát, ami a néptudomány kifejlődésének szárnyat adhat.
Ezt az örvendetesen megindult új szellemi áramlatot honorálta a mi éles
meglátású kultuszminiszterünk, midőn mind e részletmunka összefoglaló
ismertetésére s azok tudományos rendszerbe foglalására, valamint a megfe
lelő szukrencencia kioktatására egyetemi katedrát szervezett. Széles körök
nek feltűnt Klebelsberg miniszterünknek az a rendelkezése, hogy a tanszé
ket nem a fővárosban, nem a hazai legnagyobb egyetem kebelében állította
fel; hanem Szegeden, az itteni Ferenc József Tudományegyetemen. A távol
ból szemlélők ez intézkedés lényegét meg nem értve, kárhoztató vélemé
nyeket is nyilvánítottak miatta. Pedig a viszonyok helyes mérlegelése mi
niszterünknek ad igazat. Az ilyen speciális stúdiumú katedrának ott van
legalkalmasabb helye, ahol az iránta való érzéknek és érdeklődésnek már
előzetes jelei mutatkoztak. Szegednek e tekintetben félreismerhetetlen tra
díciói vannak. Az újabb korszak legkiválóbb népies magyar írói, Gárdonyit
sem véve ki, itt működtek. Mikszáth Kálmán innen indult diadalmas útjára;
Dankó Pista és Pósa Lajos itt termelték a népies dallamok és szövegek szá
zait, melyek innen váltak a nemzet közkincseivé; Tömörkény István őste
hetsége itt örökítette meg a népi alakok és életviszonyok legmesteribb hűsé
gű rajzait s e nemes hagyomány állandóságáról a köztünk élő Móra Ferenc
gazdag termőereje gondoskodik mindmáig. Ilyen jól előkészített talajjal egyet
len más város sem dicsekedhetik. Az sem utolsó előny, hogy a gazdag váltoZatosságú tanyavilág, amely Szegedet koszorúként övezi, mindmegannyi
kész instruktív muzeális gyűjtemény az oktatónak és a hallgatóságnak. Mind
ez együttvéve teljesen igazolja a belátó kultúrpolitikus helyes intézkedését.

***

Ez általános érdekű aktualitások után áttérhetünk sajátos tárgykörünk rö
vid jellemzésére. Minden tudomány munka területe három részre oszlik: van
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egy anyaggyűjtő, egy rendszerező és egy feldolgozó része. Munkánkban
már az anyaggyűjtés megkíván némi szakbeli jártasságot, bár végezhetik
sikerrel érdeklődő laikusok is, ha ahhoz alkalmas elhelyezkedésben van
nak. A nép élete és lelki megnyilatkozás módjai állandóan buzogó források,
melyek óriási anyagmennyiséget bocsátanak rendelkezésünkre. Mindent felgyűjteni fizikai lehetetlenség, de nem is szükséges. Az e téren kiérett tapasz
talatok arra tanítanak, hogy az ily tömegtermelésben sok a selejtes, sok a
töredékes roncs, az ügyetlen ismétlés. A nép között, akárcsak az úri rend
nél, vegyesen akad rátermett kiválóság és kontár elem. A tehetség nem a
tanult emberek kiváltsága; ösztönös adomány az, amit a Gondviselés plán
tál az intelligencia és a nép egyes tagjaiba egyaránt; talán csak egy eltéréssel:
a nép közt a rátermett egyén többnyire magára hagyatva, észrevétlen ma
rad. De hogy mennyi a tehetség a népi rétegben, amely vagy abban kiváló,
hogy kitűnő emlékezettel megtart minden átvett hagyományt, vagy abban,
hogy újat teremt rögtönözve, önkénytelen kedélynyilvánulásból, vagy mint
formaművész színekben és alakban, ötletes elrendezésben juttatja kifejezés
re lelke tartalmát, annak mi szakbeliek vagyunk élő tanúi. Ezeket a született
művészérzékűeket, e nótafákat, mesemondókat, emlékhagyományok leté
teményeseit kell a gyűjtőnek felkeresnie, sokszor felfedeznie s az ilyet ki
kell vallatnia, belőle lehetően mindent kiszedni, mert tőlük kapjuk a leg
épebb vagy legújabb anyagdokumentumokat. Ezek a népi tehetségek, mint
környezetük legfogékonyabb egyénei, különösen manapság annak vannak
kitéve, hogy külső kultúrhatásokat, nem magyar, hanem idegen elemeket
naivul felszednek, azokat szinte öntudatlanul belevegyítik a maguk ősanya
gába. Ezért nem a városi vagy forgalmasabb falusi helyeken élők alkalma
sak médiumul a gyűjtő számára, hanem félreeső tanyáknak, magányos ma
joroknak, telepeknek érintetlen maradt lakói. Vannak ugyan e részben is
kivételek, mint volt az a sopronvárosi utcaseprő, akitől Bünker Rajnáid adott
ki egy nagy kötetet megtöltő közlést s általa a legklasszikusabb folklórköte
tek egyikével ajándékozta, meg a világot.
A gyűjtést is szervezni kell; ma már nem elégedhetünk meg esetenként
jelentkező amateurök véletlen zsákmányaival. E tekintetben elég arra utal
nom, hogy jól felgyűjtött területeink mellett, aminők a palócság, székelység,
a Balaton vidéke és a mi felejthetetlen Kálmány Lajosunk érdeméből Szeged
környéke, - számos nagyobb földdarabja van az országnak, ahonnan eddig
semmi anyagunk nincs, azt se tudjuk a mi munkakörünkben, hogy ott ma
gyarok laknak-e vagy sem? Az egész Csallóköz, a Kis-Alföld fel Nyitráig, a
Bodrog-köze, a Duna mente Csepel-szigettől le a Bácska aljáig, a Körösök
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vidéke, az erdélyi mezőség térképünkön mindmegannyi ismeretlen fehér
foltok. - E nagy hiány pótlását s a gyűjtés rendszeres megszervezését, tud
tommal, az Akadémia néprajzi bizottsága vette fel munkaprogramjába. Mó
dot adunk majd a rá vállalkozó ifjúságnak, hogy előzetes instrukciók után e
nemzeti munkából kivegye a maga részét.
A második teendő a gyűjtött anyag rendezése, műfajok és típusok szerint
való csoportokba foglalása. Ezt az archivális munkát képzett szakemberek
nek kell végezniük. Az erre szolgáló kioktatás, a máig ismert anyag áttekin
tő ismeretének nyújtása a kathedra feladata. Itt specialistákat kell kinevel
nünk, akik tárgykörükben otthonossá válva, magukat művelik tovább. Egyik
a népművészet ornamentikáját, másik a faragásformákat, harmadik a háztí
pusokat, ismét más-más az időszaki szokásokat, a háztűzhely és családi élet
motívumait, hiedelmeket és babonás eljárásmódokat, a táncok formáit, nó
tákat dallam és szöveg szerint, történeti és helyi mondákat, okkult miszti
cizmust, meséket, gyermekjátékokat, közmondástípusokat, mint a nép böl
csességének aforizmáit és í. t. kiki a maga hajlama és kedvtelése szerint vál
lalhatja belőle. - A rendezett anyaggyűjteményekből a legtanulságosabbak,
a típusképviselők, a legjellemzőbb változatok, mint egy mintakollekció, ki
adásra is kerülnek kellő jegyzetutalásokkal a kéziratban maradt rokonanyag
ra. - Ha ebben külföldi, bevált minták után indulunk, azt senki rossz néven
nem veheti: a skandináv szkanzenek, a finn folklórarchívum, az észt Eisenés a mecklenburgi Wossidlo-féle kézirat kollekciók, a szicíliai Pitré eljárás
módja úgy állnak előttünk, hogy mindegyikből a legjobbat és viszonyaink
nak legmegfelelőbbet átvehetjük tőlük.
Aki azután e munkatársak közül a maga speciális anyagának kellőkép:
urává lett, önmagától válhatik idővel tárgyának tudósává. Ez a harmadik s
tulajdonkép a legfőbb lépés. A néptan igazi kutatócélját csak a tudományos
feldolgozással éri el. A tudomány nem elégedhetik meg a tényleges állapot
tal, adatok s az egész tárgykör megismerésével, neki ezek létrejöttének okait
is ki kell derítenie; magyarázatát adni, miért alakult ki egy bizonyos jelen
ség ép ebben a formában és nem máskép; mi volt a ma jórészt érthetetlen s a
néptől magától sem tudott hagyományformáknak eredeti értelmük és ren
deltetésük? - Talán sehol nem mered annyi rejtély és homály a tudós elé,
mint a mi területünkön, de annyi szép megfejtés, érdekes magyarázat sem
akad talán sehol máshol, mint e téren. A megfejtést kereső utánjárás a tárgy
kört rendkívül kiszélesíti. A nyomozó önkéntelenül rácsábul arra, hogy ke
reső útján kitérjen a szomszédos, majd a távolabbi európai népek hasonló
jelenségeire; ha ezekben sem talál megfejtést, még tovább kell nyomozása
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körét kiterjeszteni. Az eddigi tapasztalatok arra vezettek, hogy helyi hagyo
mány- és szokástöredékeinkhez a legtöbb és legmeglepőbb magyarázatokat
a primitív népek ethnológiája rejti magában. Ez első pillanatra nem látszik
valószínűnek, pedig a valóság emellett tanúskodik. A köznép u.i. minde
nütt szívósan ragaszkodik az apáiktól örökölt életformákhoz; szokásai, hit
világa, szórakozó-módjai azoktól eltanult átvételek. Ezek generációkon át
adódva kézről-kézre, szinte módosulás nélkül, többnyire rendkívül régiségűek, nemcsak évszázados, de akárhányszor évezredesek; abból az időből
valók, mikor még a mi népünk is primitív fokon élt, hasonlóan a mai ősálla
potú törzsekhez. Míg mi, később belekerülve a kultúra európai légkörébe, a
primitív szokásmódok és hagyományformák eredeti teljességét, reális kap
csolatait a fejlettebb életberendezés folytán elvesztettük, náluk az ún. vad
embereknél mindez épen megmaradt. - Ezekkel a ma szétszórtan élő, a föld
legszélsőbb pontjain található törzsekkel egy nagy tudomány: az általános
ethnologia foglalkozik. Bámulatos eredményeket tárt fel már eddig is az em
beriség kultúrágainak eredetéről, fokozatos kialakulásáról. Voltakép ez a
stúdium magyarázza meg, miért vette az emberiség fejlődése ezt az irányt és
nem másfélét. Megvilágítja az emberiségnek a történelmi idők előtti életét;
fénycsóvákat vet az őskornak olyan sötét területeire, ahonnan híradást sosem
reméltünk. Mindennemű kultúrvívmányaink fejlődésfokait csak ezóta lát
juk kezdő jelentkezésüktől összefüggő sorozatban napjainkig. - A néptan
nal foglalkozónak ez az általános ethnologia úgyszólván előiskolája. A nép
élet bármily jelenségével foglalkozik, ez a stúdium nyújt neki róla evolúciós
képet, általa tudja, hova helyezze el a fejlődés folyamatába a kérdéses jelensé
get; ez árulja el, régi-e, ősi-e, vagy későbbi kultúralakulattal van dolga.
így aztán a néptan tanulmányozójának három stúdiumban kell otthonos
nak lennie. Egyik az általános etnológia, amely az egész emberiségnek a
népinél is régibb és egyszerűbb életét tárja fel előtte, másik a mai népi réteg
ismerete és pedig kettős ágazatban: egyik ág a tárgyi néprajz (szoros érte
lemben vett etnographia), amely a nép készítette és használta eszközöknek,
ruházatnak, hajlékberendezésnek, külső és házi foglalkozásnak módjait és
formáit öleli fel; másik ága: a folklóré: mindaz, amit a nép szellemileg termel
és annak lelkivilágát alkotja; - e két főstudium mellett a harmadik az általá
nos kultúrtörténeleni, amely megmutatja, mi szüremlett alá felső társas ré
tegekből a nép közé. - Mostanában egy felkapott elmélet azt hangoztatja,
hogy minden, amit a népnél találunk, felülről került le hozzá s tulajdonkép
pen a nép sok különféle korszak műveltségének hozzá leszivárgott elemeit
tartja magában. Ezt a tetszetős teóriát a szellem tudományok képviselői majd118

nem egyhangúan magukévá tették s ma lépten-nyomon halljuk, hogy a nép
tan hivatása nem is lehet egyéb, mint e lekerült kultúrjavak régiségét, egy
kori divatának idejét meghatározni s ezzel munkája kimerültnek is tekin
tendő. Nem kell sok viszonyítás ahhoz, hogy a teóriát csak olyan valaki vet
hette fel, aki néptani problémákkal szakszerűen sosem foglalkozott. A nép
nek főkép szellemvilágában annyi a primitív, őskorbeli eleme, amely felül
ről, fejlettebb rétegből sosem származhatott, hogy ezt az egyoldalú elméle
tet emiatt nem ugyan elvetni, de a maga szűk határai közé szorítani jogunk
és kötelességünk.
Igen tisztelt Hallgatóim! A nagy anyagról és feldolgozás módjairól csak
vázlatos, rapszodikus képet vethettem önök elé. Fogalmat törekedtem nyúj
tani a néptan stúdiumának fontosságáról úgy tudományos, mint nemzeti
szempontból. Sejtetni óhajtottam a problémák horderejét, mellyel foglalko
zik, a tárgykörnek szinte kimeríthetlen (!) gazdagságát, a stúdiumnak von
zó, szuggesztív erejű természetét. Mindehhez most még a következőket kell
hozzáfűznöm: Európában tárgyunknak már 51 egyetemen van tanszéke,
Amerikában nincs egyetem vagy magasabb kollégium, ahol teljes jogú tan
tárgyként ne szerepelne; - van ezeken kívül világszövetsége: a FolkloreFellowsok szervezetében, amely feladatául tűzte ki a kutatóknak a külföldi
odatartozó anyag szállítását kölcsönös kicserélés útján - s ami legfontosabb:
már nem egy európai ország, belátva a tárgynak nemzetnevelő, sőt politikai
súlyát -, felvette középiskoláiba a kötelező tantárgyak közé. Ez újításban
Anglia volt a kezdeményező, követték a skandináv államok, majd Finnor
szág s most legújabban Poroszország. Azt hiszem, nem lesz messze az idő,
különösen Akadémiánk várható agitációjának hatása alatt, hogy a néptan
nálunk is bevonul a középiskolai oktatásba, amivel hathatósan közre fog
segíteni a két elkülönült nagy nemzetrétegnek egybeforrasztásában. Ehhez
majdan tanerők kellenek s én boldog leszek és a Mindenható áldásos meg
segítésével tisztemet betöltöttnek fogom érezni, ha e tanerők között az első
ket én bocsáthatom nemzetem rendelkezésére.
Solymossy Sándor
Napkelet, XIV. kötet, 1929. július - december, 584-590.
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A kincs a néphitben. Herrmann Antal
A néprajzi gyakorlatok fontossága. Herrmann Antal
Szeged néprajza. Banner János
II. félév Bevezetés az etnográfiába. Herrmann Antal
Folkore-analógiák. Herrmann Antal
A cigányok néprajza. Herrmann Antal
Szeged néprajza. Banner János
A Balaton- vidéki magyarság. Banner János
1925/26. tanév
I. félév
Bevezetés az etnológiába II. Herrmann Antal
Folkore-analógiák II. Herrmann Antal
A székelyek. Herrmann Antal
A cigányok népköltése (nyelvmutatványokkal).
Herrmann Antal
A népies ipar és a céhek. Banner János
A néprajzi kutatás módszere. Banner János
II. félév Az etnográfia szociális jelentősége. Herrmann Antal
A magyarországi nemzetek népköltéséből.
Herrmann Antal
A cigányok népköltése II. Herrmann Antal
Folklore-analógiák. Herrmann Antal
A néprajz kutatás módszere. Banner János
A magyar pásztorélet múltja és jelene. Banner János
1926/27. tanév
I- félév
A tanyavilág élete (népies gazdálkodás). Banner János
A néprajzi gyűjtés és a múzeumok. Banner János
II. félév A magyarországi nemzetiségek néprajza. Banner János
Néprajzi naptár (szokások és babonák). Banner János
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1927/28. tanév
I. félév
Hazai nemzetiségek néprajza. Banner János
Múzeumi gyakorlatok. Banner János
II. félév Bevezetés az etnológiába Banner János
Múzeumi gyakorlatok II Banner János
1928/29. tanév
I. félév
A paleolitikum embere és kultúrája. Banner János
A magyar halászat ősi elemei. Banner János
II. félév A neolitikum embere és kultúrája. Banner János
A magyar halászat ősi elemei és szókincse. Banner János
1929/30. tanév
I. félév
A bronzkori ember és kultúrája. Banner János
Az óvilág néprajza. Banner János
II. félév Bevezetés az általános ethnológiába II. Solymossy Sándor
Magyar népmonda típusok. Solymossy Sándor
Dramatikus népjátékaink. Banner János
A bronzkor embere és kultúrája. Banner János
1930/31. tanév
I. félév
A művészetek eredete és kialakulása a primitív
népeknél. Solymossy Sándor
A primitív népek szellemi élete. Solymossy Sándor
Fejezetek a magyar ethnográfiából. Solymossy Sándor
II. félév Népművészet. Solymossy Sándor
Magyar népballadák. Solymossy Sándor
Hazai és külföldi összevetések. Solymossy Sándor
Szeminárium
1931/32. tanév
I. félév
A magyar őstörténelem és néphagyományaink.
Solymossy Sándor
A magyar néprajz irodalma. Solymossy Sándor
A folklore-gyűjtés és feldolgozás módszere. Solymossy
Sándor
II. félév Népbabonáink lélektana. Solymossy Sándor
Primitív ének, hegedűseink és a népdal. Solymossy Sándor
Típus-tanulmányok (szeminárium). Solymossy Sándor
1932/33. tanév
I. félév
Történelmi népmondáink. Solymossy Sándor
A néptudomány alapvonalai. Solymossy Sándor
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A magyar folklore-anyag ismertetése. Solymossy Sándor
Az európai népek népi lakóháza. Cs. Sebestyén Károly
II. félév Történelmi népmondáink. Solymossy Sándor
A néptudomány alapvonalai. Solymossy Sándor
A magyar folklore-anyag ismertetése. Solymossy Sándor
A magyarországi népi hajlékok. Cs. Sebestyén Károly
1933/34. tanév
I. félév
A népmese, mint folklóré műfaj. Solymossy Sándor
A magyar népdal. Solymossy Sándor
Népi eredetű epikumok tárgyalása. Solymossy Sándor
A primitív népek anyagi művelődése. Cs. Sebestyén Károly
II. félév Általános ethnológia (A szellemi kultúrák őskora).
Solymossy Sándor
Dramatikus népi játékaink. Solymossy Sándor
Népballadáink. Solymossy Sándor
1934/35. tanév
I. félév
Néprajzi vázlat az európai népekről. Cs. Sebestyén Károly
Szeged-vidéki folklóré. Bálint Sándor
II. félév Az Alföld történeti néprajza. Bálint Sándor
Bevezetés az alföldi néprajz kutatásába. Bálint Sándor
1935/36. tanév
I. félév
Az Alföld vallási néprajza. Bálint Sándor
Gyakorlatok az alföldi néprajz köréből. Bálint Sándor
II. félév Az alföldi magyar ház. Cs. Sebestyén Károly
Az Alföld vallási néprajza. Bálint Sándor
Gyakorlatok az alföldi néprajz köréből. Bálint Sándor
1936/37. tanév
I. félév
Az Alföld vallási néprajza. Bálint Sándor
Gyakorlatok az Alföld néprajza köréből Bálint Sándor
II. félév Az Alföld vallási néprajza. Bálint Sándor
1937/38.tanév
I- félév
A honfoglalás előtti magyarok mindennapi élete.
Cs. Sebestyén Károly
Az alföldi búcsújárások néprajza. Bálint Sándor
II. félév Az alföldi búcsújárások néprajza. Bálint Sándor
1938/39. tanév
I- félév
Az Alföld népköltészete a néprajzi kutatás módszereire
figyelemmel. Bálint Sándor
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A magyar népi bútor története. Cs. Sebestyén Károly
Szeged néprajza. Bálint Sándor
1939/40. tanév
I. félév
Szeged néprajza. Bálint Sándor
II. félév Alföldi jeles napok. Bálint Sándor
1940/41. tanév
I. félév
Az alföldi néprajzkutatás eredményei és feladatai. Bálint Sándor
1941/42. tanév
I. félév
Az alföldi néprajzkutatás eredményei és feladatai. Bálint Sándor
II. félév A Délvidék néprajza. Bálint Sándor
Bevezetés az összehasonlító néprajzba. Gunda Béla
Néprajzi gyakorlatok. Gunda Béla
A magyar népzene ismerete. Szögi Endre
1942/43. tanév
I. félév
Alföldi népszokások. Bálint Sándor
A délvidéki kisebbségek néprajza. Bálint Sándor
Bevezetés a magyarság összehasonlító néprajzába. Gunda Béla
Néprajzi gyakorlatok. Gunda Béla
II. félév Alföldi népszokások. Bálint Sándor
A délvidéki kisebbségek néprajza. Bálint Sándor
1943/44.tanév
I. félév
Szeged népköltészete. Bálint Sándor
Bevezetés a történeti néprajzba. Tálasi István
Tájegységek népi építészeti elemei. Tóth János
II. félév Szeged vallásos népélete. Bálint Sándor
Göcsej, Őrség és matyóföld népi építészeti elemei. Tóth János
1944/45. tanév
I. félév
Ősfoglalkozások Szeged vidékén. Bálint Sándor
II.félév

Tájegységek népi építészeti elemei. Tóth János
1945/46. tanév
I. félév
Szeged népkultúrája. Bálint Sándor
Az Alföld néprajzi problémái. Bálint Sándor
A magyar népzene és a szomszéd népek népzenéje Szeghy Endre
II. félév Magyar népszokások. Bálint Sándor
A magyar népballada. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
A magyar népzene és a szomszéd népek népzenéje. Szeghy Endre
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1946/47. tanév
I. félév
Magyar vallásos népélet. Bálint Sándor
Magyar népmese. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
A magyar népzene és a szomszéd népek népzenéje. Szeghy Endre
II. félév Magyar népművészet. Bálint Sándor
Magyar népmonda. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
A magyar népzene és a szomszéd népek népzenéje. Szeghy Endre
1947/48. tanév
I. félév
Házassági népszokásaink. Bálint Sándor
A magyar néprajzi érdeklődés története. Bálint Sándor
A népzenegyűjtés története és módszere. Szeghy Endre
II. félév A magyar tájak néprajza. Bálint Sándor
Népéletünk a szabadságharc idején. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
Népzenei szeminárium. Szeghy Endre
1948/49. tanév
I. félév
A magyar tájak néprajza. Bálint Sándor
A magyarság Közép-Európa népéletében. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
Népünk újkori gazdasági művelődése. Tálasi István
Az Alföld népzenéje. Szeghy Endre
Népzenei gyakorlatok. Szeghy Endre
1949/50. tanév (új struktúra)
Népköltészet és néphagyományok. Bálint Sándor
I. félév
Néprajzi alapismeretek. Nyíri Antal
Magyar népi epika. Bálint Sándor
Szeged néprajza. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
Bevezetés a mai magyar falu-irodalomba. Újszászy Kálmán

II. félév

A magyar nagytájak házalakja. Tóth János
A magyar népi építkezés. Bálint Sándor
A szegedi paprika néprajza. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
Népek zenéje. Szeghy Endre
Népzenei szeminárium. Szeghy Endre
Orosz dalok orosz nyelven. Szeghy Endre
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Szomszéd népek zenéje. Kertész Lajos
Néprajzi alapismeretek. Nyíri Antal
A dialektológia mai kérdései. Temesi Mihály
1950/51. tanév
II. félév A magyar nép hagyományos gazdasági formái (földművelés).
Bálint Sándor
Az etnológiai kutatás története, különös tekintettel a szovjet is
kolára. Bálint Sándor
Magyar folklór. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
1952/53. tanév
I. félév
Ethnographia. Bodrogi Tibor
II. félév Ethnographia. Bodrogi Tibor
1954/55. tanév
II. félév Folklór. Péter László
1958/59. tanév
I. félév
Magyar folklór (népmese). Bálint Sándor
Szeged néprajza. Bálint Sándor
II. félév Szeged néprajza. Bálint Sándor
Hazai etnikai csoportok. Bálint Sándor
1959/60. tanév
I. félév
Magyar etnikai csoportok (Alföld). Bálint Sándor
Magyar folklór. Bálint Sándor
Néprajzi gyakorlatok. Bálint Sándor
II. félév Magyar etnikai csoportok (Alföld). Bálint Sándor
Magyar folklór. Bálint Sándor
1960/61.tanév
I. félév
Szegedvidéki folklór. Bálint Sándor
Tanyavilágunk történeti néprajza. Bálint Sándor
1961/62. tanév
I. félév
Magyar folklór. Bálint Sándor
Településformák, háztípusok. Bálint Sándor
II. félév Magyar folklór. Bálint Sándor
A szegedi táj népi táplálkozása. Bálint Sándor
1962/63. tanév
I. félév
A magyar népkönyv. Bálint Sándor
A szegedi táj települési hagyományai. Bálint Sándor
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A magyar népmese. Bálint Sándor
Szegedi népviselet. Bálint Sándor
1963/64. tanév
I. félév
A magyar folklór. Bálint Sándor
II. félév A magyar folklór. Bálint Sándor
A szegedi táj települési viszonyai. Bálint Sándor
1964/65. tanév
I. félév
A népi táj szokáshagyományai. Bálint Sándor
II. félév A magyar folklór. Bálint Sándor
A szegedi táj települési viszonyai. Bálint Sándor
Bevezetés a néprajzkutatásba. Ferenczi Imre
1965/66. tanév
I. félév
Etnikai csoportok vidékek. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
Az európai néprajzi kutatás. Ferenczi Imre
Bevezetés a szláv népek néprajzába. Ferenczi Imre
II. félév Folklór. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
Bevezetés a szláv népek néprajzába. Ferenczi Imre
1966/67. tanév
I. félév
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
A magyar ó'störténet (mítosz, hősének, monda). Ferenczi Imre
Népi színjátszás és dramatikus néphagyomány. Ferenczi Imre
II. félév Bevezetés az egyetemes néprajzi ismeretekbe. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
Népi színjátszás és dramatikus néphagyomány. Ferenczi Imre
1967/68. tanév
I. félév
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
A magyar népszokások. Ferenczi Imre
Bevezetés a szláv népek néprajzába. Ferenczi Imre
II. félév Folklór. Ferencz Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
Fejezetek a magyar népköltészet köréből. Ferenczi Imre
1968/69. tanév
I. félév
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
Fejezetek a magyar népköltészet köréből. Ferenczi Imre
Bevezetés a finnugor népek néprajzába. Ferenczi Imre

II. félév
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Folklór. Ferenczi Imre
A népköltészet és népszokás kutatás feladatai az
Alföldön I. Ferenczi Imre
Afrika ( Kelet- Afrika népei néprajza). Ferenczi Imre
1969/70. tanév
A népköltészet és népszokás kutatás feladatai az Alföldön II.
I. félév
Ferenczi Imre
A kisepikus műfajok folklorisztikai kutatása. Ferenczi Imre
II. félév Folklór. Ferenczi Imre
A népköltészet és népszokás kutatás feladatai az Alföldön III.
Ferenczi Imre
Afrika (Észak- Afrika népei néprajza). Ferenczi Imre
Balkán népeinek néprajza. Ferenczi Imre
1970/71. tanév
I. félév
Társadalmi antropológia. Ferenczi Imre
A népköltészet és népszokás kutatás feladatai az Alföldön IV.
Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
II. félév Társadalmi antropológia. Ferenczi Imre
Az Alföld néprajzi kutatása. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
1971/72. tanév
I. félév
Társadalmi antropológia. Ferenczi Imre
Az Alföld néprajzi kutatása. Ferenczi Imre
Keleti örökség a magyar folklórban. Ferenczi Imre
Délkelet-Európa (Románia) népei néprajzi kutatása.
Ferenczi Imre
II. félév Az Alföld néprajzi kutatása. Ferenczi Imre
Keleti örökség a magyar folklórban. Ferenczi Imre
Délkelet-Európa (Románia) népei néprajzi kutatása.
Ferenczi Imre
1972/73.tanév
I. félév
Az Alföld néprajzi kutatása. Ferenczi Imre
Keleti örökség a magyar folklórban. Ferenczi Imre
DK-Európa népeinek etnográfiai ismertetése. Ferenczi Imre
II. félév Délkelet-Európa (Románia) népei néprajzi kutatása.
Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre

II. félév
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1973/74. tanév
I. félév
Néprajzi ismeretek. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
A romániai magyarság néprajza. Ferenczi Imre
II. félév Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
A romániai magyarság néprajza. Ferenczi Imre
1974/75. tanév
I. félév
A néprajzi kutatás módszertana. Ferenczi Imre
Kelet-Európai összehasonlító folklórkutatás. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
II. félév Népköltészet (népmese, népmonda). Ferenczi Imre
Az etnikai csoportok néprajzi vizsgálata. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
1975/76. tanév
I. félév
Néprajzi tájak, csoportok. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
II. félév Fejezetek az Alföld néprajzából. Ferenczi Imre
Jugoszláviai magyar néphagyományok. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
W7&IT1. tanév
I. félév
A magyarság néprajza. Ferenczi Imre
Népmesék és népmondák Kelet-Európábán. Ferenczi Imre
A magyar mitológia (ó'svallás ) emlékei. Ferenczi Imre
II. félév Népszokások a Dél-Alföldön. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
1977/78. tanév
I. félév
A magyar néphit ősi (pogány) rétege. Ferenczi Imre
A családi és közösségi népszokások vizsgálata. Ferenczi Imre
1978/79. tanév
I. félév
A Dél-Alföld néprajzi kutatása. Ferenczi Imre
A néphit és népszokások vizsgálata. Ferenczi Imre
Néprajzi gyűjtés kijelölt községekben. Ferenczi Imre
1979/80. tanév
I- félév
Magyar népköltészet. Ferenczi Imre
Az ősközösségi társadalmak története. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
A néprajzi gyűjtés (elvi és módszertani kérdések,
gyakorlatok). Ferenczi Imre
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II. félév

Magyar néphit és népszokások. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
1980/81. tanév
I. félév
Magyar népköltészet. Ferenczi Imre
Néprajzi falukutatás a múltban és a jelenben. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
II. félév Néprajzi falukutatás a múltban és a jelenben. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
1981/82. tanév
I. félév
Az Alföld néprajzi kutatása. Ferenczi Imre
Népénekek a folklórban és a népi magyar irodalomban.
Hubert Gabriella
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
II. félév Néprajzi alapismeretek. Ferenczi Imre
Néprajzi szeminárium. Ferenczi Imre
Néprajzi gyűjtés a Délalföldön. Ferenczi Imre
1982/83. tanév
I. félév
Magyar népköltészet. Ferenczi Imre
Magyar népművészet. Ferenczi Imre
Dél-alföldi néphagyományok gyűjtése és szemi
nárium megbeszélése. Ferenczi Imre
II. félév Magyar népművészet. Ferenczi Imre
Dél-alföldi népszokások. Ferenczi Imre
Néprajzi gyűjtés a Dél-Alföldön. Ferenczi Imre
1983/84. tanév
I. félév
Magyar népköltészet. Ferenczi Imre
Néprajzi csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
Dél-alföldi néprajzi kutatások. Ferenczi Imre
II. félév Néprajzi csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
Dél-alföldi néprajzi kutatások. Ferenczi Imre
Néprajzi gyűjtés a Dél-Alföldön. Ferenczi Imre
1984/85. tanév
I. félév
Néprajzi csoportok: a moldvai magyarság. Ferenczi Imre
Dél-alföldi folklórkutatás. Ferenczi Imre
A finn és észt népeposz: Kalevala, Kalevipoeg. Ferenczi Imre
II. félév Magyar folklór: folklorisztikai problémák, folklór műfajok.
Ferenczi Imre
Dél-alföldi folklórkutatás. Ferenczi Imre
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Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
1985/86. tanév
I. félév
Folklór, folklórkutatás. Ferenczi Imre
Etnikai csoportok néprajzi tájak. Ferenczi Imre
A néprajzi gyűjtés módszere. Ferenczi Imre
II. félév Etnikai csoportok néprajzi tájak. Ferenczi Imre
A magyar és finnugor mitológia egy kérdésköre
- állatmítoszok és mondák. Ferenczi Imre
Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
1986/87. tanév
I. félév
Néprajz. Ferenczi Imre
Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
Néprajzi forráskutatás, hagyománygyűjtés. Ferenczi Imre
II. félév Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
Néprajzi forráskutatás, hagyománygyűjtés. Ferenczi Imre
Néprajzi gyűjtés a Dél-Alföldön. Ferenczi Imre
1987/88. tanév
I. félév
Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
Néprajzi forráskutatás, adatgyűjtés. Ferenczi Imre
II. félév Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
A néprajzi falukutatás kérdései. Ferenczi Imre
Történelem és folklór. Ferenczi Imre
1988/89. tanév
I. félév
Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
A néprajzi falukutatás kérdései. Ferenczi Imre
Néprajz. Ferenczi Imre
II. félév Etnikai csoportok, vidékek. Ferenczi Imre
A néprajzkutatás elvi és módszertani kérdései. Ferenczi Imre
1989/90. tanév
I. félév
A magyar paraszti gazdálkodás történelmi rétegei.
Bellon Tibor
Néprajz. Bellon Tibor
II. félév Magyar néprajzi csoportok. Bellon Tibor
A magyar néphit. Cs. Pócs Éva
1990/91. tanév
II. félév Magyar néprajz. Bellon Tibor
Összehasonlító néprajz. Bellon Tibor
Magyar néprajzi csoportok. Bellon Tibor
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A magyar pásztorkultúra. Szakái Aurél
1991/92. tanév
I. félév
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Bevezetés a folklórba. Juhász Antal
A magyar nép anyagi műveltsége. Juhász Antal
A tanyai település és életmód, különös tekintettel
a szegedi tájra. Juhász Antal
Magyar néprajz. Bellon Tibor
Magyar néprajzi csoportok. Bellon Tibor
Kálmány Lajos és a magyar népköltészet kutatása. Péter László
II. félév Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Bevezetés a folklórba. Juhász Antal
A magyar nép anyagi műveltsége. Juhász Antal
Magyar néprajzi csoportok. Bellon Tibor
1992/93. tanév
I. félév
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
A magyar nép anyagi műveltsége. Juhász Antal
Terepmunka, módszertan, múzeológia. Bellon Tibor
Délkelet-európai összehasonlító néprajz. Bellon Tibor
Összehasonlító néprajz. Bellon Tibor
II. félév A magyar nép anyagi műveltsége 2. Juhász Antal Bellon Tibor
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Bevezetés a folklórba. Barna Gábor
Etnográfia. Juhász Antal
1993/94. tanév
I. félév
A magyar nép anyagi műveltsége. Juhász Antal Bellon Tibor
Etnográfia szeminárium. Juhász Antal
Magyar néprajzi csoportok. Bellon Tibor
Népköltészet. Barna Gábor
Folklór szeminárium. Barna Gábor
Népszokás. Barna Gábor
Folklór szeminárium. Barna Gábor
A világ népei (Ázsia és Afrika) Katona Imre

II. félév

132

A magyar nép anyagi műveltsége 2. (Földművelés).
Bellon Tibor
A magyar nép anyagi műveltsége 4. (Kézművesség) Juhász Antal

Népköltészet (népi líra). Barna Gábor
Népköltészet ( népi epika). Barna Gábor
Népcsoportok, regionális kultúrák. Bellon Tibor
Tudománytörténet. Barna Gábor - Bellon Tibor - Juhász Antal
Módszertan, terepmunka. Barna Gábor
Agrártörténet és néprajz. Bellon Tibor
Technika történet és néprajz. Juhász Antal
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Bevezetés a folklórba. Barna Gábor
Magyar néprajz. Bellon Tibor
1994/95. tanév
I. félév
A magyar nép anyagi műveltsége 1. Bellon Tibor
Népköltészet 2. Barna Gábor
Tudománytörténet. Barna Gábor - Bellon Tibor - Juhász Antal
A magyar nép anyagi műveltsége 3. Juhász Antal
Népszokás 1. Barna Gábor
A délszláv népek néprajza. Jung Károly - Kiss Mária
Parasztok Európában. Barta János
Árucsere, kapcsolatrendszer. Juhász Antal

II. félév

Népművészet. Bellon Tibor
Társadalomnéprajz Bellon Tibor - Juhász Antal
Amerika népei. Dornbach Mária
Életmód és tárgyi ellátottság. Juhász Antal
Népi táplálkozás a 18-19. században. Bellon Tibor
Vallástudományi alapvetés. Barna Gábor
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Bevezetés a folklórba. Barna Gábor
Földművelés. Bellon Tibor
Kézművesség. Juhász Antal
Népköltészet 2 (népi líra). Barna Gábor
Ázsia és Afrika népei. Katona Imre
Bevezetés az antropológiába. Vargyas Gábor
Életmód és tárgyi ellátottság. Juhász Antal
Vallásetnológia. Barna Gábor
Népszokás, népi vallásosság 2. Barna Gábor
Társadalomnéprajz. Bellon Tibor - Juhász Antal
Néprajzi gyakorlatok. Bellon Tibor

133

1995/96. tanév
I. félév
A magyar nép anyagi műveltsége 1. Bellon Tibor
A magyar nép anyagi műveltsége 3. Juhász Antal
Közlekedés, teherhordás, árucsere. Juhász Antal
Erdély népei. Gazda Klára - Pozsony Ferenc
Tudománytörténet. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Fejezetek a fizikai antropológiából. Farkas Gyula
Népköltészet 1. (epika). Barna Gábor
Népszokás 1. Barna Gábor
Néphit. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Társadalomnéprajz. Bellon Tibor
Módszertan. Bellón Tibor
Múzeumi gyakorlat. Juhász Antal
II. félév Földművelés. Bellon Tibor
Kézművesség. Juhász Antal
Magyar tanyák. Juhász Antal
Amerika népei. Dornbach Mária
Szlovák néprajz. Krupa András
Délszláv összehasonlító néprajz. Jung Károly
Népköltészet 2. (népi líra). Barna Gábor
Népszokás, népi vallásosság 2. Barna Gábor
Búcsújárás. Barna Gábor
Bevezetés az etnográfiába. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Társadalomnéprajz. Juhász Antal - Bellon Tibor
Népi táplálkozás. Bellon Tibor
Módszertan, múzeológia. Bellon Tibor
1996/97. tanév
I. félév
Fejezetek a fizikai antropológiából. Farkas Gyula
Tudománytörténet. Barna Gábor - Bellon Tibor - Juhász Antal
A magyar nép anyagi műveltsége 1. Bellon Tibor
A magyar nép anyagi műveltsége 3. Juhász Antal
Közlekedés, teherhordás, árucsere. Juhász Antal
Szőlészet, gyümölcsészet. Bellon Tibor
Ázsia és Afrika népei. Katona Imre
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Népköltészet 1 (epika). Barna Gábor
Néphit. Barna Gábor
Társadalomnéprajz. Bellon Tibor
Történeti források néprajzi elemzése. Bellon Tibor
Módszertan, terepmunka. Barna Gábor
A néprajz tanítás módszertana. Juhász Antal
Múzeumi gyakorlat. Juhász Antal
II. félév Földművelés. Bellon Tibor
Kézművesség. Bellon Tibor
Életmód és tárgyi kultúra. Juhász Antal
Amerika népei. Dornbach Mária
Szlovák néprajz. Krupa András
Bevezetés a turkológiába. Berta Árpád
Szigorlat I. A magyar nép anyagi műveltsége. Juhász Antal Bellon Tibor
Népköltészet 2. (népi líra). Barna Gábor
Népszokás, népi vallásosság 2. Barna Gábor
Tárgy és kultusz. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Társadalomnéprajz. Juhász Antal
Népcsoportok, regionális kultúrák. Bellon Tibor
A néprajzi film. Tari János
Néprajztanítás módszertana. Juhász Antal
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
1997/98. tanév
I. félév
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Népszokás, vallási néprajz 1. Barna Gábor
Néphit. Barna Gábor
Vallás és identitás Pusztai Bertalan
A néprajz tanítás módszertana. Juhász Antal
II. félév Magyar néprajz (Földművelő gazdálkodás). Bellon Tibor
Bevezetés a folklorisztikába. Barna Gábor
Módszertan, terepmunka. Pusztai Bertalan
Tudománytörténet. Pusztai Bertalan
Forrásismeret. Pusztai Bertalan
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Magyar néprajz (kézművesség). Juhász Antal
Népművészet. Bellon Tibor
Délszláv néprajz. Jung Károly
Népszokás, népi vallásosság. Barna Gábor
Hagyomány és innováció a magyar gazdálkodásban.
Bellon Tibor
Német szakszövegolvasás. Barna Gábor
Angol szakszövegolvasás. Pusztai Bertalan
Fejezetek a magyar szóTó'kultúra történeti néprajzából.
Simon András
Museological Approaches. Hanneleena Savolainen
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon
Tibor - Juhász Antal
Társadalomnéprajz 2. Juhász Antal
Tanulmányút. Pusztai Bertalan
A néprajzi film. Tari János
A néprajztanítás módszertana. Juhász Antal
1998/99. tanév
1. félév
Bevezetés az etnográfiába. Bellon Tibor
Magyar néprajz. Bellon Tibor
Magyar és összehasonlító etnológia (településnéprajz).
Juhász Antal
Közlekedés, teherhordás, árucsere. Juhász Antal
A néprajztanítás módszertana. Juhász Antal - Simon András
Bevezetés a folklorisztikába. Pusztai Bertalan
Tudománytörténet. Barna Gábor
Magyar és európai összehasonlító folklorisztika.
Népköltészet 1. Barna Gábor
Bevezetés a vallásetnológiába. Barna Gábor
Néphit. Barna Gábor
Néprajzi, antropológiai kutatásmódszertan. Pusztai Bertalan
Kutatásmódszertani gyakorlatok. Pusztai Bertalan
Forrásismeret. Pusztai Bertalan
Számítástechnika a kultúrakutatásban. Pusztai Bertalan
Nyári múzeumi gyakorlat. Juhász Antal
A világ népei. Dornbach Mária
Bevezetés az antropológiába. Borsányi László
Bevezetés a turkológiába. Berta Árpád
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II. félév

Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Német szakszövegolvasás. Barna Gábor
Angol szakszövegolvasás. Pusztai Bertalan
Agrártörténet-agrárirodalom. Simon András
Antropológiai képkutatás. Pusztai Bertalan
Vallásetnológiai speciálkollégium. Pusztai Bertalan
Társadalomnéprajz. Bellon Tibor
Terepgyakorlat értékelése. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Magyar és összehasonlító etnológia (gazdálkodás).
Bellon Tibor
Magyar és összehasonlító etnológia (építészeti kultúra).
Juhász Antal
Bevezetés a folklorisztikába (általános folklorisztika).
Barna Gábor
Magyar és összehasonlító folklorisztika. Folklór líra.
Barna Gábor
Néprajzi, antropológiai kutatásmódszertan. Pusztai Bertalan
Kutatásmódszertani gyakorlatok. Pusztai Bertalan
Forrásismeret. Pusztai Bertalan
A mai embert kutatva - a kortárs antropológia kiemelkedő'
témái. Pusztai Bertalan
Német szakszövegolvasás. Barna Gábor
Angol szakszövegolvasás. Pusztai Bertalan
Objects of dévotion and décoration. Barna Gábor
History and Institutionalization of Hungárián
Ethnology and Folklore. Barna Gábor
Vizuális antropológiai képkutatás. Pusztai Bertalan
Ethnie and religious composition in the
Carpatian basin. Pusztai Bertalan
Theorising popular/folk religion. Pusztai Bertalan
Természeti környezet és népi kultúra. Simon András
A parasztság története. Bárth János
A néprajzi és antropológia megismerés történe
te: Franciaország, 20. század. Kristóf Ildikó
Oralitás és írásbeliség. Kristóf Ildikó
Az etimológia alapelvei. Mokány Sándor
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A magyar társadalom rétegződése. Utasi Ágnes
A törökországi kultúra gyökerei. Aydemír Hakan
Köztes-Európa. Etnikai és politikai határok. Pándi Lajos
Bevezetés az észak-amerikai indián kultúrába. Nagy Imre
Afrika és Ázsia néprajza. Katona Imre
Network-analysis. Tatjana Thelen
Tanulmányút. Barna Gábor
Magyar népművészet. Bellon Tibor
A néprajztanítás módszertana. Juhász Antal
Szakdolgozati szeminárium. Barna GáborBellon Tibor - Juhász Antal
Népcsoportok, regionális kultúrák. Bellon Tibor
Társadalomnéprajz. Juhász Antal
1999/2000. tanév
I. félév
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Magyar néprajz. Bellon Tibor
Magyar összehasonlító etnológia. Juhász Antal
Bevezetés a folklorisztikába. Pusztai Bertalan
Tudománytörténet. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító folklorisztika. Barna Gábor
Bevezetés a vallásetnológiába. Barna Gábor
Néprajzi, antropológiai kutatásmódszertan. Pusztai Bertalan
Kutatásmódszertani gyakorlatok. Pusztai Bertalan
Forrásismeret. Pusztai Bertalan
A mai embert kutatva - a kortárs antropológia
kiemelkedő témái. Pusztai Bertalan
Theorising főik/popular religion. Pusztai Bertalan
Identity Building in a Symbolic way. Pusztai Bertalan
Német szakszövegolvasás. Barna Gábor
Európai és magyar szőlőkultúra. Simon András
Az antropológiai megismerés története. Kristóf Ildikó
A kora újkori kommunikáció forrásai. Kristóf Ildikó
Délszláv néprajz. Jung Károly
Network analysis. Tatjana Thelen
Etimológia és néprajz. Mokány Sándor
Perspectivesinto the antropology of tourism. Tóm Selánniemi
Latin-Amerika a kulturális antropológus szemével. Boglár Lajos
Objects of devition and decoration. Barna Gábor
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II. félév

Religion and identityin the Carpathian basin. Pusztai Bertalan
History and Institutionalisation of Hungárián Ethnology.
Barna Gábor
Vlach pásztorkodás, gyűjtögetése népi kultúra
specifikus román elemei. Péntek János
Társadalomnéprajz. Bellon Tibor
Terepgyakorlat értékelése. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Közlekedés, háziipar. Juhász Antal
A néprajztanítás módszertana. Juhász Antal
Etnokoreológia. Felföldi László
Múzeumi gyakorlat. Juhász Antal
Szakdolgozati szeminárium. Barna G ábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Vizuális antropológia. Tari János
Társadalomnéprajz. Bellon Tibor
Magyar összehasonlító etnológia (gazdálkodás). Bellon Tibor
Magyar összehasonlító etnológia (építészeti kultúra).
Juhász Antal
Népcsoportok, regionális kultúrák. Bellon Tibor
Bevezetés a folklorisztikába (általános folklorisztika).
Barna Gábor
Népzene és zenetörténet. Győrfy Katalin
Magyar összehasonlító folklorisztika. A folklór líra.
Barna Gábor
Népszokások I. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
A magyar nép anyagi műveltsége I. szigorlat. Bellon Tibor
A magyar parasztság története. Bárth János
A magyarországi táplálkozáskultúra változásai. Báti Anikó
Jeles helyek, néprajzi tájak térképen. Bellon Tibor
Népzene és zenetörténet. Győrfy Katalin
Délszláv összehasonlító folklorisztika. Jung Károly
Szerb mitológia, néphit, népszokások. Jung Károly
A kulturális antropológia témái. Kristóf Ildikó
A kora újkori kommunikáció forrásai. Kristóf Ildikó
Civilizációs folyamatok a 17-18.században. Kukovecz György
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Az archaikus imádságszövegek értelmezési lehe
tőségei. Silling István
Európai borvidékek. Simon András
Az ókori vallástörténet alapjai. Wojtilla Gyula
Német szakszöveg olvasás. Barna Gábor
Modern peregrinusok. Pasi Hannonen
Társadalomnéprajz. Juhász Antal
Népcsoportok, regionális kultúrák. Bellon Tibor
A néprajztanítás módszertana. Juhász Antal
A magyar nép anyagi műveltsége II. szigorlat. Bellon Tibor
Vallási néprajzi specializáció. Barna Gábor
2000/01. tanév
I. félév
Magyar összehasonlító etnológia (állattartó gazdálkodás.)
Bellon Tibor
Települési kultúra. Juhász Antal
Háziipar és kézművesség. Juhász Antal
Közlekedés, teherszállítás árucsere. Juhász Antal
Bevezetés a folklórba.Barna Gábor
Bevezetés az etnográfiába. Bellon Tibor
A folklór epika. Barna Gábor
Tudománytörténet(néprajzi, folklorisztikai, ant
ropológiai elméletek és irányzatok) Barna Gábor
Népszokás népi vallásosság II. Barna Gábor
Bevezetés a folklorisztikába. Pusztai Bertalan
Néprajzi, antropológiai kutatásmódszertan. Pusztai Bertalan
Kutatásmódszertani gyakorlatok. Pusztai Bertalan
Etnokoreológia (Néptánchagyományok). Felföldi László
Délszláv népszokások.Jung Károly
Viselkedési normák és forrásaik a kora újkori Magyarországon
Kristóf Ildikó
A kora újkori kultúra történeti antropológiája. Kristóf Ildikó
Kálmány Lajos munkássága. Péter László
Népzene és zenetörténet. Győrfi Katalin
Természeti környezet és népi kultúra. Simon András
Népművészet. Bellon Tibor
A Tisza néprajza. Bellon Tibor
Néprajzi tájak, jeles helyek a térképen. Bellon Tibor
Német szakszöveg olvasás. Barna Gábor
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II. félév

Angol szakszöveg olvasás. Pusztai Bertalan
History and Instituionalization of Hungárián
Ethnology. Barna Gábor
Symbolic Contstruction of Community and Individual Roles
in the Religious Life. Barna Gábor
Identity building in a symbolic way. Pusztai Bertalan
Theorising főik/populär religion. Pusztai Bertalan
Religion and Identity in the Carpathian basin. Pusztai Bertalan
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Társadalomnéprajz. BellonTibor
Vallásetnológia. Barna Gábor
A vallási néprajz általános kérdései. Barna Gábor
Rítus és kultusz ( A keresztény istentisztelet). Barna Gábor
Vallás és tér. Pusztai Bertalan
Vallás és identitás. Pusztai Bertalan
Christentum und die europische Kultur. Klaus Welker
Magyar összehasonlító etnológia (földművelés). Bellon Tibor
Építészeti kultúra. Juhász Antal
Életmód és tárgyi kultúra. Juhász Antal
Általános folklorisztika. Barna Gábor
Folklór líra. Barna Gábor
Népzene és zenetörténet. Győrfi Katalin
Ethnomedicina. Grynaeus Tamás
Néphit I. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Kutatásmódszertani gyakorlatok. Pusztai Bertalan
A kortárs antropológia kiemelkedő' témái. Pusztai Bertalan
Délszláv verses epika. Jung Károly
Hagyomány-újítás-tárgykultúra. Bellon Tibor
Tanulmányút. Bellon Tibor
Nyári terepgyakorlat. Bellon Tibor
Viselkedési normák és forrásaik a kora újkori Magyarországon.
Kristóf Ildikó
A kora újkori kultúra történeti antropológiája. Kristóf Ildikó
Kálmány Lajos munkássága. Péter László
Német szakszöveg olvasás. Barna Gábor
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Finnish Minority in Norway Marjut Anntonnen
History and Intituionalization of Hungarian Ethnology.
Barna Gábor
Symbolic Worlds. Barna Gábor
Az agrárnéprajz forrásai. Simon András
Anatóliai néphit alakjai. Aydemír Hakan
Helyi identitás megalkotott hagyományok, turizmus.
Pusztai Bertalan
Religion and identity in the Carpathian basin. Pusztai Bertalan
Theorising folk/popular religion. Pusztai Bertalan
Identity building in a symbolic Way. Pusztai Bertalan
Vallás és identitás. Pusztai Bertalan
Rítus és kultusz. Barna Gábor
Etnobotanika Erdélyben. Péntek János
Népcsoportok, regionális kultúrák. Bellon Tibor
2001/02. tanév
I. félév
Bevezetés az etnográfiába. Juhász Antal
Bevezetés a folklorisztikába. Pusztai Bertalan
Települési kultúra. Juhász Antal
Kézművesség, háziipar. Juhász Antal
Népművészet. Bellon Tibor
A folklór epika. Barna Gábor
Táncantropológia. Felföldi László
Népszokás népi vallásosság 2. Barna Gábor
A néprajztanítás módszertana. Juhász Antal
Népcsoportok, regionális kultúrák. Bellon Tibor
Kutatásmódszertani gyakorlatok. Pusztai Bertalan
Néprajzi-antropológiai kutatásmódszertan. Pusztai Bertalan
A kultúrakutatás elmélete és módszertana. Pusztai Bertalan
Forrásismeret. Pusztai Bertalan
Német szakszövegolvasás. Barna Gábor
Helyi identitás, megalkotott hagyományok, turizmus.
Pusztai Bertalan
Religion and identity in the Carpathian basin. Pusztai Bertalan
Theorising folk/popular religion. Pusztai Bertalan
Identity building in a symbolic Way. Pusztai Bertalan
Délszláv verses epika. Jung Károly
Angol szakszöveg olvasás. Pusztai Bertalan
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II. félév

History and Institutionalization of Hungárián Ethnology.
Barna Gábor
Symbolic Construction of Community and
Individual Roles in Religious Life. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Gazdasági antropológia Kaiser Sára
Társadalomnéprajz. Juhász Antal
Fényképezés és kultúrakutatás. Szabó Magdolna
A parasztság története. Bárth János
A Kárpát-medence történeti topográfiája. Bellon Tibor
Csoportszerveződés a vallásos életben. Barna Gábor
Vallásetnológia.Pusztai Bertalan
A film és a videó szerepe a néprajzi/antropoló
giai kutatásban. Simon András
Angol szakszöveg olvasás. Pusztai Bertalan
Bevezetés a török kultúrába 1. Aydemir Hakan
Délszláv népköltészet 3. Jung Károly
Etnomikológia és etnoasztronómia. Zsigmond Győző
Európai és magyar szőlőkultúra. Simon András
Fényképezés és kultúrakutatás. Szabó Magdolna
Helyi identitás, megalkotott hagyományok, turizmus.
Pusztai Bertalan
History and Institutionalization of Hungárián Ethnology.
Barna Gábor
Identity Building in a Symbolic Way. Pusztai Bertalan
Religion and Identity in the Carpathian basin. Pusztai Bertalan
Symbolic Construction of Community and
Individual Roles in Religious Life. Barna Gábor.
Technika történet - munkaeszközváltás. Simon András
Történetiség a néprajzban. Bárth János
Bevezetés a folklorisztikába 2. Barna Gábor
Bevezetés az antropológiába. Pusztai Bertalan
Bevezetés az etnográfiába 2. Bellon Tibor
Bevezetés az etnológiába. Pusztai Bertalan
Forrásismeret. Simon András
Kutatásmódszertani gyakorlatok 2. Pusztai Bertalan
Magyar és összehasonlító etnológia 1/1. Bellon Tibor

143

Magyar és összehasonlító etnológia 1/2. Bellon Tibor
Bevezetés a vallásetnológiába. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító etnológia IV/1. Juhász Antal
Magyar és összehasonlító etnológia IV/2. Juhász Antal
Magyar és összehasonlító folklorisztika II/1. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító folklorisztika II/2. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító folklorisztika IV/1. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító folklorisztika IV/2. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
Szociális és kulturális antropológia 1/1. Bellon Tibor
Szociális és kulturális antropológia 1/2. Bellon Tibor
Magyar és összehasonlító etnológia VI/1. Juhász Antal
Magyar és összehasonlító etnológia VI/2. Juhász Antal
Magyar és összehasonlító folklorisztika VI/1. Grynaeus Tamás
Magyar és összehasonlító folklorisztika VI/2. Grynaeus Tamás
A néprajztanítás módszertana 2. Juhász Antal
2002/03. tanév
I.félév
Bevezetés a keresztény ikonográfiába. Újvári Edit
Bevezetés a kisebbségtudományba. Petrusán György
Bevezetés a pszichológiába. Németh Dezső
Bevezetés Latin-Amerika néprajzába. Dornbach Mária
Etnológia. Cristea Anna - Hoczopán Anna
Görög vallás és mitológia. Tar Ibolya
Identitás és sztereotípia a kelet-európai kultúrákban.
Bucin Mihaela Géni
Ikonográfia. Molnár Sándor
Mitológia. Tóthné Horváth Ágnes
Vallás és természettudomány a hinduizmusban
és a kereszténységben. Máté-Tóth András
Bevezetés a folklorisztikába 1. Pusztai Bertalan
Bevezetés az etnográfiába 1. Juhász Antal
Forrásismeret. Pusztai Bertalan
Kutatásmódszertani gyakorlatok 1. Pusztai Bertalan
Néprajzi-antropológiai kutatásmódszertan. Pusztai Bertalan
Társadalomtörténet. Bárth János
Történeti topográfia. Bellon Tibor
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II. félév

Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon Tibor Juhász Antal
A néprajztanítás módszertana. Juhász Antal
A viselkedési kultúra forrásai a kora újkori Magyarországon.
Kristóf Ildikó
Angol szakszöveg olvasás. Pusztai Bertalan
Bevezetés a kisebbségtudományba. Petrusán György
Délszláv prózaepika. Jung Károly
Gazdálkodás és társadalom az alföldi mezővárosokban.
Mód László
Helyi identitás, megalkotott hagyományok, turizmus.
Pusztai Bertalan
Néprajzi tájak, jeles helyek térképeken. Bellon Tibor
Preindusztriális társadalmak - antropológiai ér
telmezések. Kristóf Ildikó
Földművelés. Bellon Tibor
Népi epika. Barna Gábor
Településnéprajz. Juhász Antal
Kézművesség. Juhász Antal
Táncantropológia. Felföldi László
Népszokás, népi vallásosság II. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Bellon
Tibor - Juhász Antal
Társadalomnéprajz. Juhász Antal.
A néprajztanítás módszertana 1. Juhász Antal
Balkán történeti néprajza. Csortán Ferenc
Bevezetés a bölcsélet történetébe. Filozófiatörténet II.
Krémer Sándor
Bevezetés a vallásfilozófiába. Mezei Balázs
Border Identités. Marjut Anttonnen
Délszláv prózaepika IL Jung Károly
Életmód és társadalom a gyarmati Latin-Amerikába.
Tóth Ágnes
Fejezetek a keresztény ikonográfia történetéből. Újvári Edit

Helyi identitás, megalkotott hagyományok. Pusztai Bertalan
History and Instutioinalization of Hungárián Ethnology.
Barna Gábor
Identity Building in a Symbolic Way. Pusztai Bertalan
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Istenképek a 20. század első felének magyar szellemi életében.
Sarnyai Csaba Máté
Istenkoncepciók a mai Európában. Máté-Tóth András
Magyarok Latin-Amerikában. Batóné Kaczur Ágnes
Német szakszövegolvasás. Barna Gábor
Skandináv etnológia. Szabó Mátyás
Symbolic Construction of Community. Barna Gábor
Turizmus antropológia. Pusztai Bertalan
Történetiség a néprajzban. Bárth János
Általános folklorisztika. Barna Gábor.
Forrásismeret. Vass Erika
Kutatásmódszertani gyakorlatok 2. Pusztai Bertalan
Történeti ökológia. Mód László - Simon András
Bevezetés a vallásetnológiába. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Juhász Antal Pusztai Bertalan
A néprajztanítás módszertana 2. Juhász Antal
2003/04. tanév
I. félév
A románok története. Petrusán György
A szokáskutatás elméleti és gyakorlati kérdései. Mód László
A történeti néprajz módszere. Bárth János
Bevezetés a kisebbségtudományba. Petrusán György
Bevezetés a románság kultúrájába. Bucin Mihaela
Etnológia. Cristea Anna - Hoczopán Anna
Európai és magyar borvidékek. Simon András
Fejezetek az orosz folklorisztika történetéből. Kámán Erzsébet
Identitás és sztereotípia a kelet-európai népeknél. Bucin Mihaela
Keleti keresztény eszmetörténet. Sesztov Bognár Ferenc
Magyar-délszláv folklór kapcsolatok. Jung Károly
Néprajzi és antropológiai film. Simon András
Régiók kialakulása Európában. Szántó Richárd
Román-magyar kulturális kapcsolatok. Petrusán György
Vallási és egyházi változások Közép-Kelet Európában.
Máté-Tóth András
A magyar parasztság története. Bárth János
Bevezetés az etnográfiába 1. Juhász Antal, Simon András
Forrásismeret. Simon András
Kutatásmódszertani gyakorlatok 1. Nagy Terézia

146

II. félév

Kutatástörténet. Barna Gábor
Néprajzi-antropológiai kutatásmódszertan. Nagy Terézia
Történeti topográfia. Mód László
Bevezetés az antropológiába. Barna Gábor
Etnológia I. Simon András
Folklorisztika I. Barna Gábor
A néprajztanítás módszertana 1. Juhász Antal
Magyar és összehasonlító etnológia 1/1. Simon András
Magyar és összehasonlító etnológia 1/2. Simon András
Magyar és összehasonlító folklorisztika I. Barna Gábor
Kézművesség, háziipar. Juhász Antal
Táncantropológia. Felföldi László
Szociális és kulturális antropológia 1/1. Juhász Antal
Népszokás, népi vallásosság 2. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Juhász Antal Simon András
Társadalomnéprajz. Juhász Antal.
A néprajztanítás módszertana 1. Juhász Antal
A képek szerepe a keresztény hitéletben. Mészáros István
A románok története. Petrusán György
Antropológia. Nagy Terézia
Bevezetés a kisebbségtudományba. Petrusán György
Életmód és tárgyi kultúra. Juhász Antal
Fejezetek a középkori Magyarország művelődés történetéből.
Koszta László
Múzeológia. Mód László
Népművészet. Juhász Antal
Néprajzi és antropológiai film 2. Simon András
Palócföld. Simon András
Román népköltészet. Cristea Anna - Hoczopán Anna
Történeti ökológia Simon András
Vallás, kultúra, társadalom a középkori Európában.
Galamb György
Néprajzi csoportok. Mód László
Bevezetés a folklorisztikába 2. Barna Gábor
Bevezetés az etnográfiába 2. Simon András
Forrásismeret Simon András
Kutatásmódszertani gyakorlatok 2. Nagy Terézia
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Társadalomtörténet 2. (A magyar parasztság története 2.)
Bárth János
Bevezetés a vallásetnológiába. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító etnológia 11/1. Simon András
Magyar és összehasonlító etnológia II/2. Simon András
Magyar és összehasonlító folklorisztika II/1. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító folklorisztika II/2. Barna Gábor
Szociális és kulturális antropológia II/1. Társadalomnéprajz.
Bárth János
Szociális és kulturális antropológia II/2. (Társadalomnéprajz)
Bárth János
Magyar és összehasonlító etnológia III/1. Juhász Antal
Magyar és összehasonlító etnológia III/2. Juhász Antal.
Magyar és összehasonlító folklorisztika IV/1. Barna Gábor
Magyar és összehasonlító folklorisztika IV/2. Barna Gábor
Szakdolgozati szeminárium. Barna Gábor - Felföldi László Juhász Antal - Nagy Terézia - Simon András
Társadalomnéprajz. Bárth János.
Közlekedés, teherhordás, árucsere. Juhász Antal
Magyar és összehasonlító folklorisztika VI/1. Grynaeus Tamás
Magyar és összehasonlító folklorisztika VI/2. Grynaeus Tamás
A néprajztanítás módszertana 2. Juhász Antal
Néprajzi csoportok. Mód László
Bevezetés a vallásetnológiába. Barna Gábor
Terepgyakorlat. Barna Gábor - Juhász Antal - Simon András
2004/2005 tanév
I. félév
Bevezetés az etnográfiába. Simon András
Forrásismeret. Simon András
Etnológia 1. Simon András
Bevezetés a folklorisztikába. Pusztai Bertalan
Bevezetés az antropológiába. Barna Gábor
Történeti topográfia. Mód László
Néprajzi-antropológiai kutatásmódszertan, Pusztai Bertalan
Folklorisztika I. Barna Gábor
Népszokás népi vallásosság. Barna Gábor
Társadalomnéprajz. Juhász Antal
Szórványtelepülések. Juhász Antal
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A néprajz tanítás módszertana. Juhász Antal
Vallásetnológia 4. Pusztai Bertalan
Turizmus-antropológia. Pusztai Bertalan
Muzeológia. Mód László
Bevezetés az etnográfiába (általánosan művelő). Mód László
Társadalom, kultúra a nemi szerepek tükrében. Buday Kornélia
A magyar parasztság története. Bárth János
Történetiség a néprajzban. Bárth János
Ethnology of Religion. Barna Gábor
Symbolic Construction of Community. Barna Gábor
History and Institutionalization of the Hungarian Ethnography and
Folkloristics. Barna Gábor
Identity Building in a Symbolic Way. Pusztai Bertalan
Ethnicity and Religion in the Carpathian Basin. Pusztai Bertalan
Visuelle Anthropologie (német nyelven) Simon András
Bevezetés a folklórba (általánosan művelő) Barna Gábor
Agrárnéprajz. Simon András
Néprajzi - antropológiai film. Simon András
Táncantropológia. Felföldi László
Szakdolgozati szeminárium (témavezető tanárnál)
Lengyelország történeti néprajza. Duró Annamária
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
NÉPRAJZI TANSZÉKÉRE
BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK
ÉS DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK LISTÁJA
Regős Vilmos
Virág Istvánné
Pusztai Zsuzsanna
A hímesházára telepített székelyek betlehemezése
Goda Imre
Garamvölgye népviselete
Gaál Dezső
Képzőművészeti vonatkozások a magyar
színházak hőskorában
Kenesei Ferenc
Vas Erzsébet
Peredi népszokások
A pécsi szőlőművesség történeti néprajza
Kovács András
Varga Lajos és a Verses Szentírás
(doktori értekezés)
Lugossy Ilona
A magyar Alföld a művészetben - a szolnoki
művésztelep kialakulásáigf doktori értekezés)
Albán Ilona
A Békés és Csanád megyei szlovák
festőasszonyok
Tábori György
A szegedi táj népzenéje (doktori értekezés)
Mihálka György
Arany költői elbeszéléseinek
és balladáinak folklór kapcsolatai
Galgóczi Anna
Régi vízi élet és kihalt szegedi faiparágak
(doktori értekezés)
Juhász Antal
A délalföldi betyárvilág történeti néprajza
Szabó Ferenc
Ady és Móricz (doktori értekezés)
Dr. Kalocsai Dezsőné
Vadon írnia
A csépai szőlőművelés
Botka János
Jeles napok és az időjárásra vonatkozó
megfigyelések hiedelmek Szőkéden
Müller Géza
A magyar alsófokú énekoktatás története
Orosháza ruházata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1948.

9.

1948.

10. 1959.
11. 1960.
12. 1961.
13. 1961.

14. 1961.
15. 1963.
16. 1964.
17. 1964.

18. 1964. A mezőtúri fazekasmesterség
19. 1964. A kalocsai kötelesmesterség munkamenete,
szókincse és szaknyelvének elemzése
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Vincze Zoltán

Békési Imre

20.
21.
22.
23.
24.

1964.
1964.
1964.
1965.
1965.

Szeged történeti népdalköltészete
Kiss Erzsébet
A makói hagyma termesztés
Vida Zoltán
Szőkéd földrajzi nevei és határának története
Müller Géza
Fejezetek Szőkéd mezőgazdasági hagyományaiból Müller Géza
A házasságkötés halasi szokáshagyományai
a századfordulón
Török Attila

25. 1965. A vásárhelyi néprajzkutatás
Török Mária
és érdeklődés története
Müller Gézáné
26. 1965. A békéssámsoni népi táplálkozás
Csarnai Erzsébet
hagyományaiból
Tóth Ilona
27. 1965. Szógyűjtemény a vásárhelyi nép életéből
Homoly Éva
28. 1966. A szegedi kezesség
Késmárki Julianna
29. 1966. A kenyérsütés hagyománya Sükösdön
30. 1966. A jeles napokhoz fűződő hiedelmek
Kovács János
és szokások Vásárosdombon
31. 1966. Szarvas kulturális élete
Lovász György
1848-1945. között (doktori értekezés)
Lakodalmi
hagyományok
Kunsztentmiklóson
Petróczy
Sándor
32. 1966.
Rohoska
Ilona
A
kiskőrösi
parasztházak
"
'
33. 1966.
Solymosi
János
34. 1966. Rém község hagyományvilágából
Németh Imréné
35. 1966. Sövényháza hagyományvilága
Vastag Erzsébet
Népballadák
és
betyárdalok
Nagyszénás
községből
Pintér Anikó
36. 1967.
37. 1967. Hunyadi Mátyás emléke a szomszédos szláv
Maráz Gabriella
népek mondahagyományában
Masa Etelka
38. 1967. Mórahalom hagyományos táplálkozása
Nagy Mária
39. 1967. Kiskunmajsai folklórhagyományok
Baradlai
Klára
40. 1967. Kiskunhalas aprójószág tartásának néprajza
•
'
•
*
’
---iX
Bartek
Margit
41. 1967. A vallásfolklór történeti maradványai Akasztón
Urffy Anna
42. 1967. A szovjet folklorisztika legújabb eredményei
43. 1967. Az életkorhoz fűződő hagyományok
Rácz Dezső
Magyarfenyesen
Magyar
és
orosz
állatmesék
összehasonlító
44. 1968.
Fogarasi Margit
vizsgálata
Horváth
Lászlóné
1968. Népballadák Dombegyházán
45.
Moklós
Katalin
és Vasadi Sándor népi verselő portréja
46. 1968. A betyárvilág epikus hagyománya Szegvár
Jaksa Ágnes
és környékén
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47. 1968. Antik hatások tükröződése a szlávok
ősi temetkezési szertartásaiban
Berényi Erika
48. 1968. Antifeudális elemek a magyar népdalokban
Aradi Eszter
49. 1968. Sváb jelesnapi szokások Eleken
Sárosi Erzsébet
50. 1968. Társadalmi-néprajzi vizsgálat Sárközben
Cseh István
51. 1969. A bocskor, a bocskorviselet a magyar tájban,
a Kárpát-medenében
Für József
52. 1969. Egy népi kismesterség története
Tóth Sándor
és helyzete Alpáron
53. 1969. Horvát epikus néphagyományok
Bezenye és Horvátkimle községben
Grin Igor
Lantos Miklósné
54. 1969. Szenna népi építészete
55. 1969. A magyar mitológiakutatás története
Kiszeli Lajos
Gindeli Éva
56. 1969. Bezenyei horvát néphit és népszokások
57. 1969. Az életkorhoz kapcsolódó szokások Szarvason
Grin Igorné
Olexik Mária
58. 1970. Cigánykutatás-cigánykutatók
Csemer Géza
59. 1970. Szimbólumvizsgálatok a népdal körében
Horváth Erzsébet
60. 1970. A gazdasági élettel kapcsolatos szólások
és közmondások folklorisztikai kutatásához
Nagy Gabriella
61. 1970. Nagykónyi község lakodalmi szokásai
Dr. Szabó Józsefné
Bozóki Margit
62. 1970. A magyarországi Werwolf-monda
jellemzése és kelet-európai kapcsolatai
Csanádi Anikó
63. 1970. A jászkiséri kenyér néprajzi vonatkozásai
Szabó Magdolna
64. 1971. A Szigetköz néhány községének jeles
napi szokásai
Csanádi Erzsébet
65. 1971. A nagycsalád-rendszer emlékei
és maradványai a Sárközben és Pécsvárad
környékén (doktori értekezés)
Cseh István
66. 1971. Jeles napi szokások Szarvason
Domonyi Irén
67. 1971. Jeles napi szokások és hiedelmek Ferencszálláson Horváth Anna
68. 1971. Nemzetiségi néphagyományok Csanádalbertin Janecskó János
69. 1971. Kálmány Lajos népköltészeti gyűjtésének
Mátéfi Ágnes
rendszerezése és néhány tanulsága
70. 1971. Népszokások Miskén
Kiss Ilona
71. 1971. Néprajzi vonatkozások Móra Ferenc
műveiben
Somogyvári Angéla
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72. 1972. A magyar néphagyomány kultikus eredetű
táncairól, különös tekintettel a lakodalom,
a halottas szokások és a disznótor táncaira
Felföldi László
73. 1?74. A Jászság népi táplálkozása és jellemző vonásai
századunkban (doktori értekezés)
Szabó Magdolna
74. 1975 A szlovák jelesnapi táplálkozás emlékei Békéscsabán Vas Judit
75. 1975. Magyarországi horváth és szerb
népdalhagyományok (doktori értekezés)
Grin Igor
76. 1975. Népi építkezés Makón
Tóth Ferenc
77. 1977. Kéziratos népi orvosló feljegyzések
a XVIII-XIX. századból
Lóránd Klára
78. 1977. Kiszombori népszokások. Az ajándékozás szokása Horváth Béla
79. 1977. Családi népszokások Öregcsertó'n
Kákonyi Mária
80. 1977. A magyar állatmesék genezise, etnikus
sajátosságai és kelet-európai kapcsolatai
Szila ssi Lajosné
(doktori értekezés)
81. 1978. Archaikus hagyományrétegek
a zsombóiak világképében
1Rásonyiné Miklós Lívia
82. 1978. Születéssel és házassággal kapcsolatos
Wessenauer Natália
szerb népszokások Battonyán
83. 1979. József Attila folklórszemléletéhez
Horváth Béla
(doktori értekezés)
Lénárd Judit
84. 1980. Családi szokások Bordányban
85. 1980. A magyar nóta keletkezése
Halasi Zoltán
86. 1980. Derzsi Kovács Jenő szentesi és Szentes
Forrás L,ászióné
vidéki népdalgyűjteménye
Kelemen Zsuzsanna
87. 1981. Faragó József művészete
88. 1981. A gazdasági élettel kapcsolatos szólások
Mári Edit
és közmondások Hódmezővásárhelyen
Szabó Árpád
89. 1981. A Szabó-család története
Szabó Árpád
90. 1982. Életem története
91. 1982. Egy Dráva-menti falu jeles napi szokásai
Laklia Mária
Károly
Anna
92. 1982. Csikmenaság családi és naptári ünnepei
93. 1982. Kunbábony néprajzi
Mikulesz Erzsébet
és szociológiai ismertetése
94. 1982. A XVI. századi népének mint műfaj
Húbert Gabriella
95. 1984. A családi nevelés változásai egy parasztfaluban
(doktori értekezés)
Fehér Zoltán
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96. 1984. Családi és közösségi népszokások vizsgálata Dr.Szabó Józsefné
egy tolna megyei községben (doktori értekezés) Bozóki Margit
97. 1985. Az eke és szántás terminológiája
a közép-ázsiai török nyelvekben
Molnár Adám
98. 1985. Az emberélet fordulói. Házassági és lakodalmi
szokások Sükösdön (doktori értekezés)
Késmárki Julianna
Etl Erzsébet
99. 1985. Temetkezési hagyományok Péren
100. 1985. Adatok a jugoszláviai Lendva-vidék néprajzához Gyurica Klára
101. 1985. Adatok a búcsúk történetéhez
a középkori Magyarországon
Sümegi József
102. 1986. A népélet kutatásának forrása:
a paraszti önéletrajz
Kertész Farkas Benó'né
103. 1986. A domaszéki tanyavilág társadalomföldrajzi
vizsgálata
Duró Annamária
Sinka Hilda
104. 1986. Életen innen, életen túl
Sztancsik Magdolna
105. 1986. Népélet, néphagyomány Újhartyánban
Dobayné Deák Éva
106. 1987. Gúta
107. 1987. Nemzettudat és irodalomtanítás
a gimnáziumban 1919-1949 között
(doktori értekezés)
Vasné Medgyesi Piroska
108. 1987. Belasits János kovácsmester műhelye,
eszközkészlete és munkái
Bolvári Ildikó
109. 1987. Népmeséink egy mitikus alakja: a boszorkány
Fehér Béláné
110. 1988. Egy Tisza menti községek hagyományai Czinegéné Károly Anna
111. 1988. A népélet nyomában
Dr. Mucsiné Szabó Erzsébet
112. 1988. Tamási Áron alkotásai és a „tiszta forrás" Demkóné Takács Rózsa
113. 1989. Boszorkányhit Kecelen
Borbényi Edit
114. 1989. Temetkezési szokások összehasonlítása
Fülöpszállás és Köröstarcsa községek
hagyományvilágában
Tiba Anikó
115. 1990. A bó'sárkányi gyékényfonás története
Tóth Ildikó
116. 1990. Öregcsertó'i családi szokások
Pirisi Gabriella
117. 1990. Az emberi élet szokásai Dunaföldváron
Balogh Emese
118. 1990. Táncalkalmak Jánoshalmán
Molnár Judit
119. 1990. Nemesnádudvari néphagyományok,
népi gyógymódok
Bartek Rita
120. 1990. Tényőhegy házai
Burkali Mónika
121. 1990. Spirálhagyomány
Takács Erika
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122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

140.
141.

142.

143.
144.
145.
146.

1990. Mezőberényi hiedelmek
Mandik Gabriella
Perge Éva
1990. Somogyvámos népi építészete
1990. Bőrdudások a Dél-Alföldön
Szakái Aurél
1990. Népi táplálkozás Márkon
Hartmann Mónika
1990. A Szeged környéki népi gyógyítás
szimbólum-és rítusrendszerének vizsgálata
az emberorvoslás...
Szögi Gabriella
1991. Öt világot éltem meg
Vehrer Adél
1991. A jászalsószentgyörgyi cipészRimóczi Ildikó
és csizmadiamesterek századunkban
Szenti Tibor
1992. Büntetések és ítéletvégrehajtások
Szakái Aurél
1992. A szentesi fejfák
1992. Horvát etnikai közösség a Dráva mentén Hauptmann Gyöngyi
1992. Bálok és tánciskolák Debrecenben
a két világháború között
Király Éva
1993. Népi táplálkozás Újszentivánon
Kókai Ivett
1993. Fejezetek Jászszentlászló történetéről
Diós Edit
1993. A gödörházi gerencsérek és szakmai szókincsük Lőrincz Zsuzsanna
1994. Népességcsere Bátaszéken
Böröcz Kinga
1995. A ház hiedelem-és szokáskörének funkcionális
vizsgálata
Bereznai Zsuzsanna
1996. Cigány lókupecek Orosházán
Erostyák Zoltán
1996. Egy csornai nagygazdacsalád viseleti
hagyatéka a XIX. századból
V. Szalontay Judit
1996. Marosszentgyörgy földrajzi neveinek néprajzi
és nyelvészeti vonatkozásai
Kiss Hajnal
1996. Népi táplálkozás Olcsván az I. világháborútól
napjainkig
Kristán Zoltán
1996. A XX. századi kézihasználatú nyomtatott szentképek,
mint közvetítő makrobális és mikrobális rendszerjelnek
funkcionális vizsgálata
Gyulai Edina
1996. A Nagykanizsa környéki szőlőhegyek szervezete
és őrzése történeti-néprajzi megközelítésben
Simon András
1997. A gazdasági változások hatására lezajló, életmódés foglalkozásváltozás Bükkszentkereszten
Hatvani Gábor
1997. A búcsújárás és annak változása
Máriakálnokon
Nagyné Frauhammer Krisztina
1997. Az avasi magyarság szőlőkultúrája
Mód László
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147. 1997. Mozzanatok a Mezőhegyesre szerződöttek
és itt maradtak életéből a század első harmadában
és 1996-ban
Magyar István
Huszár Beáta
148. 1997. Egyház és társadalom egy faluközösségben
149. 1997. A beszolgáltatási rendszer és az erőszakos
tsz szervezés
Siket Angéla
150. 1997. A lakodalmi étrend, étkezési szokások változása
Cserépfalun a XX. század második felében
Báti Anikó
Göblyösné
151. 1997. Festőnövények és felhasználási lehetőségük
Béres Zsuzsa
152. 1997. Majorcsics Jenő, bajai sablonés hengerkészítő műhelye
Weichandné Kovács Erika
153. 1997. A kékfestés és kékfestőminták a Dél-Alföld ön Rostás Mónika
154. 1997. Kádármesterség és szókincse Keszthelyen
és környékén
Dely Zsófia
155. 1997. Vegyes házasságok Békéscsabán az
anyakönyvek tükrében
Zahorán Edit
156. 1998. A ló és fogatolása Mohácson
Ferkov Jakab
157. 1998. A mustnyerés eszközei és módjai a magyar
szőlőkultúrában, különös tekintettel a főfás
szőlőprésekre
Simon András
158. 1998. A lószőrfonás Magyarországon
Kármán Katalin
159.1998. Öregbetlehemes a szegény Lázár
és a dúsgazdag játéka Szentegyháztán Karácsony Molnár Erika
160. 1998. A győri kőfaragás
Kupó Jenő György
161. 1998. Népi időjárásismeret, időjósló megfigyelések
és hiedelmek Csíkszentdomonkoson
Ferencz Irén
162. 1998. „Mézeskalács-mézesbáb"
Komfár Erika
163. 1998. Egy kötcsei versíró parasztember
Felde Erika
164. 1999. Buzsák társadalomrajza
Haydu Olivia
165. 1999. A süteménykultúra változása
a XX. századi Kecskeméten
Bognár Anikó
166. 1999. Szűz Mária Társulat Gyöngyöspüspökiben
Bezzegh Gábor
167. 1999. Az esküvői meghívók néprajzához
Károly Nóra
168. 1999. Font István emlékezése
Katzenbacb Zita
169. 1999. A föld szerepének változása Újszilváson
Sági Norberta
170.1999. A Csongrádi református gyülekezet
Ekecsi Erzsébet
171. 1999. Újholdkor új király. A nők szerepe az ősvallásban
Rimái Éva
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172. 1999. A Duna-Tisza közi homokhátság paraszti
gazdálkodása a X1X-XX. században
Fodor Ferenc
173. 1999. A halálra és pusztulásra vonatkozó jóslások
és eló'jelek vizsgálata
Pap Gabriella
Éberné Mikó Margit
174. 1999. A bajai halászlé ünnepe
175. 1999. A két világháború közötti péceli hívő
reformátusság lelki és vallásos élete
Nagy Gabriella
176. 1999. Család, családi élet, családi ünnepek
Berhidán
Mészáros Veronika
177. 2000. Bálint Sándor ponyvahagyatéka
Jaksa Helga
az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében
178. 2000. A hódmezővásárhelyi népi kerámia
Lajkó Orsolya
eredetének vizsgálata
Kecskés Orsolya
179. 2000. Néprajz a középiskolai tanításban
Kiss Bernadett
180. 2000. Ünnepek, ünneplés a századfordulón
181. 2000. Társadalmi, térbeli és időbeli határok Kübekházán Vass Erika
182. 2000. A „Szeged-kép" napjainkban és megjelenése
a leendő értelmiségiek körében
Nagy Beáta
183. 2000. A szépkenyerű szentmártoni magyarság táncélete Aladics László
Gönczi Sándor
184. 2000. A jánoshalmi malmok
Zajzon
Gabriella
185. 2000. „a régi törvényekből maradt,,
Marton
Zsófia
186. 2000. Avéd László vadásznaplói
187. 2002. Szappanos Lukács, a kun hagyományok
Bata László
emblematikus egyénisége
188. 2002. „Vesztés esik mindjárt reám gyanakodnak,
holott én senkit nem bántok" - avagy
boszorkányvádaskodás a 18. századi
Sándor Barbara
Hódmezővásárhely társadalmában
189. 2002. „Szent levél, melyet Urunk Jézus Krisztus
csudálatosképpen az Ő földjén lakó népeihez küldött
„ Apokrif iratok egy ponyván"
Papp Bernadetté
190. 2002. A raszta kultúra megjelenése a szubkulturális
Nagy Terézia
térben
Pusztai Zsolt
191. 2002. A feketemunka szubkultúrája

192. 2002. A Bánságtól Németországig: a vallási élet
változásai a bánsági németek körében
193. 2002. Az emlékezés megszerkesztése
194. 2002. A fóliás kertkultúra Kunszálláson

Arnold Erzsébet
Békési Bernadett
Bihar Mária
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195. 2002. Családom társadalomrajza
Bognár Gabriella
196. 2002. A migráció és hatása a népi társadalomra,
anyagi műveltségre (akadémiai doktori értekezés) Juhász Antal
197. 2002. Két kultúra határán
Gulyás Ildikó
198. 2002. Kisgyőri famunkák. Múlt és jelen kapcsolata
Sass Miklós
199. 2002. Sváb házak Vecsésen
Rezessy Dorottya
200. 2002. „ Indulj az útra..." Ballagás a fóti Ökumenikus
Általános Iskolában
Makovics Erika Anna
201. 2002. Női szerepek változása a divaton keresztül a 19. sz.
végén és a 20. sz. elején Magyarországon
Neuwirth Judit
202. 2003. Újmise - egy évforduló ünnepe
Vörös Emese
203. 2003. Két világ határán. Életek és sorsok a Dobra családban.
„Mondotta Dobra Juliánná"
Gyóni Gábor
204. 2003. A születéssel és halállal kapcsolatos szokások
az apátfalvi cigányság körében
Szűcs Norbert
205. 2003. A táskái rózsafüzér társulat
Gyanó Szilvia
206. 2003. A Velem Stúdió - egy tárgyalkotó közösség helye, szerepe napja
ink hagyományápolásában
Palatkásné Kolnhoffer Judit
207. 2003. A magyar néphagyomány eszkatológikus
hiedelmei
Törőcsik István
208. 2003. Életmód és tárgyi kultúra összefüggéseinek
Guba Szilvia
vizsgálata egy mezőkövesdi háztartásban
209. 2003. Női zenészek a táncmozgalomban
Polgár Lilla
210. 2004. Városon szolgáló homoródremetei leányok
a múlt század közepén
Csíki Júlia Hajnal
211. 2004. Csanádpalota településnéprajza
Gál László
212. 2004. A fazekasság múltja és jelene Szarvason
Hanzó Teréz
213. 2004. Az állattartás hagyományos rendje
Magyarlapádon és környékén
Kothencz Kelemen
214. 2004. Egy hódmezővásárhelyi gazda Szajánban
Pap József
215. 2004. Migrációs folyamatok Gútán
és Medgyesegyházán 1947-48-ban
Bagyinszky Mariann
216. 2004. Hetés falvainak településnéprajza
Kepe Zoltán
Kerekes Ibolya
217. 2004. Egy szülésznő és faluja a 20. században
218. 2004. Modern táncalkalmak Szegeden
Szilágyi Márta
219. 2004. A néptánctanulás folyamata a táncos
élettörténetek tükrében - Egy amatőr táncegyüttes
vizsgálata
Vilii Tamás
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220. 2004. Folklór szöveg és retorika
Szalánszki Edit
221. 2004. A maga módján vallásosság néprajzi-antropológiai
vizsgálata - Kik a maguk módján vallásosak
Csépán 2004-ben?
Kása Anita
222. 2004. Kétegyháza táncélete, az egyéni tánctudás
és a közösségi tánchagyomány viszonya
egy magyarországi roma közösségben
Halmi Zoltán
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A NÉPRAJZI TANSZÉK KIADVÁNYAI
(1948-2004)

Népi magyarság. A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Intézete kiadványai.
Szerkeszti Bálint Sándor.
1. szám 101 Mária-ének. Tanulmány a katolikus népének kérdéseiről. A csillag,
Virág, Napsugár füzetek összes énekével. Gyűjtötte és jegyzetekkel közre
adja Volly István. Népkóta [Szeged] 1948.
Néprajzi dolgozatok. Szerk. Bálint Sándor 1959-1965, Ferenczi Imre 1966-1984,
Juhász Antal 1993-1998, Bellon Tibor 1998-1999.

1. Bálint Sándor: A szegedi paprika termelési hagyományai. 1959
2. Bóna Júlia: A lentermelés és feldolgozás Harasztiban. 1959
3. Szabó Ferenc: Békés megyei néphagyományok Rózsa Sándorról. 1959
4. Bálint Sándor: Adatok Újkígyós népéletéhez. 1960
5. Bálint Sándor: Adatok a szegedi régi határ birtoklástörténetéhez. 1961
6. Juhász Antal: A szegedi zsindelyvágó mesterség. 1961
7. Bálint Sándor: A kenyér és a kalács a szegedi néphagyományban. 1962
8. Mihálka György: A szegedi népi hangszerek. 1962
9. Bálint Sándor: A szegedi tanyavilág benépesedése helyneveinek tükrében.
1963
10. Szabó Ferenc: Adatok a seprűcirok néprajzához Orosháza környékéről.
1963
11. Katona Imre: A kubikásó és az ásózás. 1963
12. Dömötör Sándor: Solymossy Sándor és a „proletárság". 1963
13. Herpei János: Az aradi és a szegedi bokály. 1963
14. Börcsök Vince: A szőlő és a must a szegedi tanyák népének táplálkozásá
ban. 1964
15. Bóna Júlia: Haraszti táplálkozás hagyományai. 1964
16. Juhász Antal: Adatok a szegedi kékfestő mesterséghez. 1964
17. Bálint Sándor: A szegedi táj dohánykultúrája. 1965
18. Ferenczi Imre: Egy temetési rítus párhuzamai és történeti összefüggései1965
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

Ferenczi Imre: Monda terminológiák és műfajkritériumok. 1966
Ferenczi Imre: A népmonda helye az epikumban. 1967
Ferenczi Imre: Adatok a Mátyás- mondakörhöz. 1968
Ferenczi Imre: A kuruc kor mondavilága. 1969
Ferenczi Imre: Egy bó'ségvarázsló rítus elterjedése a Dél-Alföldön. 1970
Szabó Magdolna: A legényélet néhány tipikus szokása Jászkiséren. 1970
Grin Igor: Történeti népénekek a hazai délszláv nemzetiségek körében.
1971-72
Cseh István: A nagy-család rendszer emlékei és maradványai a Sárköz
ben és Pécsvárad környékén. 1971-72
Für József: Bocskortípusok a Dél-Alföldön. 1971-72
Ferenczi Imre: Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. 1973-74
Börcsök Vince: Az aratás és a cséplés hagyományai, jogi szokásai Sze
ged környékén a századfordulótól napjainkig. 1973-74
Szabó Magdolna: A Jászság népi táplálkozásához fűzó'dő hiedelmek.
1973-74
Ferenczi Imre: Egy anekdotakor tanulságai (Bagi-históriák és rokona
ik) 1.1975-76
Cseh István: A nagycsalád-rendszer emlékei a szlavóniai magyaroknál.
1977
Bálint Sándor: A szegedi nagytáj epikai hagyományaiból. 1978
Ferenczi Imre: Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a maros men
téről. 1978
Ferenczi Imre: Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmondák a törökök
ről és a tatárokról. 1979
Dienes Erzsébet: Hagyományos református temetés Kunhegyesen 1975ben. 1980-81
Ferenczi Imre: Táltosok, javasok, tudósok a tiszaháti és felső-tiszai nép
hitben. 1980-81
H. Hubert Gabriella: A XVI. századi protestáns népének mint műfaj
1980-81
Károly Anna: A pártában maradt vénlány siralma farsangkor. 1980-81
Dienes Erzsébet: A református temetési szokások emlékei Kunhegye
sen. 1982
Ferenczi Imre:Tiszaháti és a felső-tiszai néphit és néphagyományok 1982
Czinegéné Károly Anna: Csíkmenasági népszokások. 1982
Sz.Bozóki Margit - Szabó József: Táplákozási hagyományok Nagykónyiban I. rész. 1984

161

44. Czinegéné Károly Anna: Dramatikus játékok a csíkmenasági lakoda
lomban. 1984
45. Dienes Erzsébet: A kunhegyesi halotti anyakönyvek néhány tanulsága.
1984
46. Ferenczi Imre: Tiszaháti és felső-tiszai történeti népmondák. 1984
47. Sz. Bozóki Margit-Szabó József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban II. rész. 1993
48. Barna Gábor: Adatok a szabadszállási pásztorélet folklórjához. 1993-94
49. Bellon Tibor: Adatok Szabadszállás gazdálkodásához. 1993-94
50. Juhász Antal. Kutyanyak-Egy tanyasor települése és közösségi élete.
1993-94
51. Gunda Béla: Emlékezés Ferenczi Imrére (Ferenczi Imre tudományos
munkássága). Összeállította Serfőzó'né Gémes Magda. 1995
52. Erdész Sándor: Báthori Gábor a történeti mondákban. 1995
53. Kriza Ildikó. Narratív típusok „Mátyás-hagyományban". 1995
54. Küllős Imola: Betyárok a folklórban és a valóságban - Betyármondáink
nemzetközi és nemzeti vonásai, fő motivikája. 1995
55. Barna Gábor: Zádor és Ágota - költészet és valóság a nagykunsági tör
téneti hagyományokban. 1995
56. Zsigmond Győző: A népi történelemszemléletről-felsőboldogfalvi tör
téneti néphagyomány ma és Orbán Balázs idejében. 1995
57. Barna Gábor: Az élő lelki rózsafűzér ájtatossága és társulata a XIX-XX.
század népi vallásosságában. 1996
58. Juhász Antal: Szeged kisugárzó szerepe és a „szegediség". 1996
59. Simon András: A Nagykanizsa környéki szőlőhegyek szervezete és őr
zése. 1996
60. Szabó Magdolna: Egy özvegyasszony fényképgyűjteményéből- avagy
a képek „törten" töretlen szentsége. 1996
61. Barna Gábor: Maszkos alakoskodások-térképen. 1997
62. Mód László-Simon András: A szőlő és a bor közösségi szerepe az avasi
magyaroknál. 1997
63. Barna Gábor: Paraszti bor-és gyümölcskereskedelem a XX. század első
felében. 1998
64. Báti Anikó: Lakodalmi tisztségviselők és feladataik Cserépfaluban. 1998
65. Bellon Tibor: Kompépítés a Tiszán Magyarkanizsán. 1998
66. Juhász Antal: Adatok egy tanyasorról és közösségi életről. 1998
67. Pusztai Bertalan: Egy 19-20. századi vallásos tömegmozgalom, a Jézus
Szíve kultusz. 1998
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68. Hanneleena Savolainen: Ethnology, Museums and Folk Culture. 1998
69. Barna Gábor: Bihari román szokások és hiedelmek egy magyar katoli
kus pap szemével. 1999
70. Bellon Tibor: Karácsonyi asztal. 1999
71. Ferkov Jakab: Téglavetés Radamosban. 1999
72. Ulla Hakuni: Our cousins in the North: The images of Finland among
some members of the Finnish Club of Szeged. 1999
73. Mód László-Simon András: Márton-napi mustkeresztelés a Lendva vi
déken. 1999
74. Pusztai Bertalan: Versengő múltak, versengő jelenek- történelem a
diszkurzív térben. 1999
Devotio Hungarorum. Fontes Religionis Populáris Hungaricae. Szerkeszti Barna
Gábor, Néprajzi Tanszék, Szeged, 1994-

1. Sávai János - Grynaeus Tamás: Tüdő Vince betegei. Die Kranken des
Heilmannes Vince Tüdő. Szeged, 1994.
2. Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből I.
Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfasseres I.
Szeged, 1995.
3. Barna Gábor: A tállyai Fáklyás Társulat jegyzőkönyvei. Documents of the
Candle-bearers' Confraternity in Tállya. Szeged, 1996.
4. Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből II.
19-20. század. Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers
II. 19.-20. Jahrhundert. Szeged, 1997.
5. Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér kunszentmártoni társulatának jegyző
könyvei 1851-1940. Minutes of the Living Rosari Confraternity in
Kunszentmárton, 1851-1940. Szeged, 1998.
6. Frauhammer Krisztina: Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely ven
dégkönyve. Briefe an Maria. Das Gästebuch des Gnadenortes Máriakálnok/Gahling. Szeged, 1999.
7. Hetény János: Nagyboldogasszony virrasztása. A Karancs-hegyi bőcső.
Egy terepkutatás jegyzetei 1951-1952. Die Nachtwache derJungfrau Maria.
Das Wallfahrtsfest am Karancs-Berg. Notizen einer Feldforschungl9511952. Szeged, 2000.
8. Tóth János: A bárkái Skapuláré Társulat története. History of the Scapular
Confraternity in Barka. Közreadja, a bevezető tanulmányt és a mutatókat
írta / Edited, the introduction and index written by: Barna, Gábor. Sze
ged, 2002.
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9. „Mária megsegített". Fogadalmi tárgyak Máriaradnán I-II. Maria hat
geholfen. Votivgegenstánde in Maria-Radna I-II. Barna, Gábor szerk. /
Hrsg. Szeged, 2002.
10. Barna Gábor et alii: Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommuni
káció /A Sacred Depot. Objects, Symbols, Communication. Szeged, 2003.
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár I Bibliotheca Religionis Populáris Szegediensis.
Szerkeszti Barna Gábor, Néprajzi Tanszék, Szeged, 1998-

1. Barna Gábor szerk. Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei.
Budapest - Szeged, 1998.
2. Barna, Gábor ed. Religious Movements and Communities in the 19“' and
2ffh Centuries. Szeged, 1999.
3. Pusztai, Bertalan szerk. Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi bú
csú. Between the Sacred and the Profán. The Pilgrimage Feast of SzegedAlsóváros. Szeged, 1999.
4. Józsa László: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és teme
tők Kunszentmártonban. Szeged, 1999.
5. Hetény János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete.
Veneration of the Bleeding/ Exuding Picture of the Virgin Mary Győr.
Szeged, 2000.
6. Barna, Gábor ed. Politics and Folk Religion. Szeged, 2001.
7. Barna Gábor szerk. Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarorszá
gon és Közép-Európában. Szeged, 2001.
8. Barna Gábor szerk. A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyaror
szágon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, 2001.
9. Barna Gábor - Kótyuk Erzsébet szerk. Test, lélek, természet. Tanulmá
nyok a népi orvoslás emlékeiből. Köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. szü
letésnapjára. Budapest - Szeged, 2002.
10. Barna, Gábor - Ildikó Kriza eds. Folk Ballads, Ethics, Moral Issues. Aka
démiai Kiadó, Budapest - Department of Ethnology, Szeged, 2002.
11. Barna, Gábor Hrsg. Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. Akadémiai Ki
adó - Lehrstuhl für Volkskunde, Szeged, 2003.
12. Barna Gábor szerk. „Óh boldogságos Háromság". Tanulmányok a Szent
háromság tiszteletéről. Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, Budapest. 2003.
13. Barna Gábor szerk. Rítusok, folklór szövegek. Paulus Hungarus - Kairosz,
Budapest. 2004.
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Folklorisztikai olvasmányok. Szerkeszti Barna Gábor. JATE Néprajzi Tanszék,
1997- (Szegedi Tudományegyetem, BTK Néprajzi és Kulturális Antropoló
giai Tanszék, 2003-)

1. Folklorisztikai olvasmányok. Szeged, 1997.
2. Grynaeus Tamás: Előadások az ethnopsychiatría területéről. Szeged, 2000.
3. Barna Gábor (szerk.): Történeti források és jelenkori folklórszövegek le
jegyzésének, átírásának és kiadásának kérdései. Szeged, 2003.

Táj és népi kultúra. Szerkeszti Juhász Antal. Néprajzi Tanszék, 19971. Migráció és település a Duna-Tisza közén 2. Szeged, 1997.
2. Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza közén. Szeged, 1999.
3. Észak-Bánság paraszti műveltségéből. Szeged, 1999.
4. Szajáni gyűjtés. Szeged, 2003.
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Múltunk írott emlékeiből
tn

Lei

x/l/l

Solymossy Sándor professzori állást elfogadó levele

169

Múltunk írott emlékeiből
J egyzffkünyv
a m.kir. Ferenc József-Tudanányegyetem bölcsészet-,nyelv- és történet

tudományi Karának 1929 évi szeptember hó 26-án tartott I. rendes ülé
sé ről.
Jelen vannak: dr.Kogutowicz Károly e.i.dékán elnöklete.alatt:

dr.Dézsi Lajos, dr.Schmidt Henrik, dr.Erdélyi László, dr.Bartók György,

dr.Horger Antal, dr.Mészöly Gedeon, dr.Huszti József, dr.Buday Árpád,
dr.Tmre Sándor, dr.Zolnai Béla, dr.Fógel József, dr.Förster Aurél, dr.

Solymossy Sándor ny.r.tanárok.
A magántanárok képviseletében: dr.Banner János c.ny.rk.tanár és

dr.Schilling Gábor magántanár.

Elnök az ülést megnyitván, napirend előtt bejelenti, hogy dr.Szá-

deczky K.LaJós kari tagnak is küldetett meghívó, de S, mint egyetlen tá
vollevő, nem mentette ki magát.

Elnök ezután köszönetét mond dr.Förster

Aurél professzornak az eddigi Jegyzői teendők buzgó ellátásáért és fel

kéri dr.Solymossy Sándor ny.r,tanárt, mint legutóbb kinevezett profesz-

szort,8 Jegyzői teendők ellátására.
Dr.Solymossy Sándor ny.r.tanár átveszi a Jegyzői tisztséget.

1. sz.
A Dékán üdvözli a megjelent pro

fesszorokat, közülük elsősorban dr.
Solymossy Sándor nyilvános rendes ta

nárt, mint az ethnografiai uj kated
ra uj professzorát, és szerencsekivá-

natait nyilvánítja az uj tanév kezde
tén .

'•r. Solymossy Sándor köszönő és bemutatkozó szavai utáp tudomásul szol

gál.
2. sz.
Az elnök bemutatja a 410-11-743-,

Az új professzor köszöntése az első kari tanácsülésen
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Múltunk írott emlékeiből
A M. KIR. FERENCZ JÓZSEF-TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA
.......... —■

SZEGED.

.........

L! á 8 o 1 8 t.

JBSTZÓZSlYVI ZTTOKAT.
132/1931-32.bksz. ------ Jegyzőkönyv a m.kir. Ferencz József-Tudo-

mányegyetem bölcsészet-,nyelv- és történettudományi Karának ISJJX'* övi

október hó 29-én tartott II. rendes üléséről.---- Kihagyva a kihagyandókat. - - ---------- __________------ ------ ---------------- --- ---------------- -------------

78.sz.
-------- Dr.Solymossy Sándor és dr.Kogu-

towicz Károly jelentik, hogy dr. Cs.
Sebestyén Károly Szeged-Városi múzeu

mi igazgató-őr folyó hó 22-én déle
lőtt "A székelyház eredete és fejlő
déstörténete" címen magántanári pró

baelőadását megtartotta a azt elfo

gadhatónak nyilvánítják.------------------a Kar a bizottság jelentősét tudo
másul veszi, ahhoz hozzájárul ős a

maga részéről dr.Cs. Sebestyén Károlynak a Magyar tárgyi néprajz cí
mű tárgykörből való magántanári ké

pesítését befejezettnek jelentve ki,

azt megerősítés végett felterjeszti
a vallás- és közoktatásügyi Minisz

ter úrhoz. - - - - - ------------- - - - -

A kivonat hiteléül;
Szeged, 1931.évi november hó 4-én.

e.i.dékán.

6

Cs. Sebestyén Károly magántanári felterjesztése
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Múltunk írott emlékeiből
Tekintetes Kar!

Alulírottak javasoljuk, méltóztassék a Tekintetes Kar Bálint
Sándor és Ortutay Gyula magántanárainknak a nyilvános rendkívüli

tanári címet megadni.
Javaslatunk indokolása^ a kiküldendő bizottság előadójánkí

hagyva, legyen szabad már ezúttal is mindkét magántanárunknak a
maguk tudományában való elismert tekintélyére hivatkozni, aminiUc
ékesszóló bizonysága, hogy a budapesti Pázmány Péter Tudományegye

tem már évekkel ez -előtt őket találta méltóknak üresedésben lévő
néprajzi tanszékének helyettesítésére felkérni.

Javaslatunkat a Tekintetes Kar jóindulatába ajánlva,.vagyunk

Bálint Sándor és Ortutay Gyula címzetes nyilvános
rendkívüli tanári címre felterjesztése
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Múltunk írott emlékeiből
A M. KIR. HORTHY MIKLÓS TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI HIVATALA

Hagyságos
Dr. B /. L I N T S Á U D 0 R

urnák,

egyetemi c.ny.rk. tanár,

S z e g ed.

Értesítem Kartárs Urat, hogy Dr.

ANTAL

KLEM E

professzor ur visszaérkezett és a nyelvészeti előadá

sokat újra átveszi.
Hálásan köszönöm nagylelkűségét, hogy eddig
özeket az előadásokat is vállalni szives volt, s felkérem, hogy

a II. félévben a magyar irodalomtörténeti és földrajzi collegiu-

mokat továbbra is megtartani méltáztass ék.
Fogadja Kartárs Ur őszinte tiszteletem nyilvá

nítását.

Bálint Sándor helyállásának dokumentuma a háború éveiben
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Múltunk írott emlékeiből
Magyar Vall;S-_ós-Közoktatásüg.r£Í_luinisztűrium<

z
-38.858/1946.
-------- 4.——-szám.
VI.ü.o.
Slítcrjeeztéá a minisztertanácshoz

Tudományé; у etem Bölcsészet-Nyelv- és Törtón-ttudumányi Karán népraj
zi tanszék megizt.vozáséhez és ahhoz, hc^y a tanszékre dr. ЗАПИТ
ЗАШСТ: etyot>3ni nyilvános rendkívüli tanárrá történő kinevezése
tárgyában a köztársasági Blnök Úrhoz előtörjusztest tehessek.
A pénzügyminieztor ur 1945.évi szeptember hó 28-án 6.38^/1945.
széni alatt a tenezók fölállításához hozzájárult.
.< szegedi Tndomáry egyet cm Bölcsészet-uy elv- és Történettu
dományi Kara 1945. evi decimkor hó 12-én tartott rendes ülésén a tan
székre dr. 3 á 1 i n t Sándor c. nyilvános rendkívüli tanárt
hivea meg.
.íz Országot Közne^elóti Tanács a nevezett kinevezésiét a tudományos-közfelfogáscf1
ozőnek találta.
A néprajzi tanszék megszervezésö az agyct..men szü^óges,
mert e magyar Alföld néprajzának kutatásában e legfontosabb gócpont
Szeged, ahonnan a modern magyar néprajz-tudomány legkitűnőbb képvi
selői elindultak.
3álint Sándor 1904. augusztus 1-én Szegederu.paras-z t szülőktŐl született, a tudoxánye<-yetemet Szegeden és budap&sten végezte*
1931. óta a Kir.Kát. Tanitóképzőintézet tanára, 1930-34.év között a
szegedi egyetem néprajzi intézetének gyakornoka, majd tanárseg édei
1934-ben magántsí ári képcsiréet szerzett, az 1940.év szeptemberében
egyetemi nyilvános rc-ndkivűli tanári cimot kapott, az 1939-40.évbui
a budapesti Pázmány Péter Tudományogyotan Bölcsészeti Karán a szel
lemi néprajz helyettes tanáraként működött. Az 1945.évbon E szegedi
Tudományegyetemen t néprajz megbízott előadója volt. 1945.november
5-én nemzetgyűlési képviselővé választatott meg.

Néprajzi munkássága kettceirányu, ogyfelelől Szegőd és az
Alföld kutatására, másfelől a magyar vallásos népélet föltárására
törekszik. Ilyen irányú kutatásai ■ magyar népreJz terén úttörő jel
legűek.
л fenti megokolások alapján ismételten tisztelettel kérem a
néprajzi tanszék megszervezéséhez a hozzájárulást és ahhoz, hogy a
kinevezés tárgyában a Köztársasági Slnök Úrhoz előterjesztést te huesek.

Keresztúry Dezső előterjesztése a néprajzi tanszék újraindításáról
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BÁLINT SÁNDOR
hagyatéka
T

Dr.Bálint Sándor
egyetemi tanár urnák
Sz ege d.
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Szeged, 1,956. ...de.oemVejfii'iftsa

Bálint Sándor visszahívása a bölcsészkarra 1956 decemberében
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Múltunk írott emlékeiből
TMB 145-038/966
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ

BÁLINT SÁNDO5
hagyatéka

BIZOTTSÁG

Bálint Sándor

részére,

Szeged .

Értesítem, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság
nem járult hozzá doktori értekezése benuyjtásához.

Budapest, 1966. március 11.

/Nagy Károly/ f
az MTA levelező tagja
a Tudományos Minősítő Bizottság
titkára.

■'

*4.09019 Akadémiai Ny.

A TMB elutasító levele Bálint Sándorhoz 1966-ból
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„ A tanszék"

A bölcsészkar épülete, Egyetem u. 2. (egykor Baross u. 2.)

A néprajzi tanszék bejárata és hirdetőtáblái

177

„ A tanszék"

Tanszékvezetők

Herrmann Antal

179

Tanszékvezetők

Solymossy Sándor 1929-1934.

Bálint Sándor 1947-1966.
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Ferenczi Imre 1971-1989.

Tanszékvezetők

Juhász Antal 1991-1998

Bellon Tibor 1998-2002.
(megbízott 1989-1991)

Barna Gábor 2002-

181

Terepen

A skodrai várhegy előtt, 1996.

A skodrai piacon, 1996.

182

Terepen

183

Terepen

Finn - magyar eszmecsere a közös kutatásról
a lippai Hildegardis házban, 2000.

Interjúkészítés és filémezés, Lúgos, 2000.

184

Terepen

Tárgygyűjtés,
Dobronak (Szlovénia),
2004.

Simon András
interjúkészítés közben,
Nagykörű, 2003.

Terepen

Az Orbán-napi mise filmre rögzítése,
Mód László, Dobronak (Szlovénia), 1999.

186

Tanulmányutakon

Zengővárkonyban pécsi kísérőinkkel, Andrásfalvy Bertalannal
és L. Imre Máriával, 1995.

Az ősgesztenyésben, 1995.

187

Terepen

Az Orbán-napi mise filmre rögzítése,
Mód László, Dobronak (Szlovénia), 1999.

186

Tanulmányutakon
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i kísérőinkkel, Andrásfalvy Bertalannal
n ^ . — —

A z ősgesztenyésben, 1995.

Tanulmányutakon

Készül a vacsora, 1995.

A jászberényi múzeumban H. Bathó Editet hallgatva, 2004.

189

Nemzetközi

diákszemináriumok

A nemzetközi diákszeminárium - az elindulás, Csongrád, 1995.

A harmadik szeminárium résztvevői a tápéi templom előtt
Barna Gábort hallgatva, 1997.

190

Nemzetközi diákszemináriumok

Most már értjük a búcsúvásár rendjét!
Ambrózay Beáta és Nagy Beáta, Szeged, 1997.

Jó, ha segít egy néprajzos ferences. Pusztai Bertalan
és Bezzegh Gábor Kelemen, Szeged-Alsóváros, 1997.

191

Nemzetközi diákszemináriumok
„Rögzítsük a helyzetet!"
Tápé, 1999.

A tápéi szeminárium résztvevői a szeged-alsóvárosi templom előtt, 1999.
193

Nemzetközi diákszemináriumok

Interjú Pusztamérgesen,
az ötödik szeminárium
2001.

Meg is lehet enni?
Pusztai Bertalan
és Simon András
a pusztamérgesi
töltöttkáposzta főző
versenyen, 2001.

194

Nemzetközi diákszemináriumok

Éjszakai interjú a halászlé főző fesztiválon,
a hatodik szeminárium Baja, 2003.

Neill Martin (Edinburgh) útmutatásait hallgatva, Baja, 2003.

195

Nemzetközi diákszemináriumok

De forró! Halászlékóstolás, Baja, 2003.

Szakmai eligazítás, Baja, 2003.

196

Tanórákon

Átmenetek rítusai, Balázs Lajos óráján, 2004.

Povedák István a sztárokról beszél, 2004.

Európai kötó'déseink az oktatásban
A turizmus-szakértő:
Tom Selänniemi (Jyväskylä)
előadását tartja, 1999.

A szentkultusz szakértője, Klaus Welker (Freiburg), 1998.
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Európai kötődéseink az oktatásban

Ulrika Wolf-Knuts (Turku) óráját tartja, 1999.

Külföldi hallgatók Tom Selänniemi óráján, 1999.

Európai kötődéseink az oktatásban

Bo Lönnqvist és hallgatói (Jyváskylá) egy bánsági német faluban, 2001.

Ueli Gyr és hallgatói (Zürich) az ópusztaszeri Árpád-emlékmű eló'tt, 2002.
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Európai kötó'déseink az oktatásban

Bo Lönnqvist díszdoktori székfoglalóját tartja, 2002.
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Európai kötó'déseink az oktatásban

Pekka Leimu professzor (Turku) az ópusztaszeri skanzenben, 2004.

Vajon az Anna-víz felmelegít? Turkui hallgatók, 2004. február
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Európai kötó'déseink az oktatásban

Tanszéki kiadványaink (középső sor) a frankfurti könyvvásáron, 1998.
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Tudományos eszmecserék

Küllős Imola, Gunda Béla, Kriza Ildikó és Erdész Sándor.
Konferencia Ferenczi Imre emlékére, 1994.

A „szentemberek" konferencián Erdélyi Zsuzsanna elnököl,
Lugossy Ilona Varga Lajosról beszél, 1992.
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Tudományos eszmecserék

Andrásfalvy Bertalan megnyitja a Mária-tisztelet konferenciát, 1994.

Gyulay Endre megyés püspök úr köszönti a Mária-tisztelettel foglalkozó
konferenciát. Elnököl Gaál Károly, 1994.
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Tudományos eszmecserék

Erdélyi Zsuzsanna, Antal József és Takács József (elsó' sor) a szentek
tiszteletével foglalkozó konferencián, 1996.

Bálint Sándor szobrának megkoszorúzása része a konferencia
programoknak, 1994.
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Tudományos eszmecserék
Kiss Bernadett
és Vass Erika kiállítását
a radnai fogadalmi
képekről Barna Gábor
nyitotta meg, 2002.

Könyvárusítás az Idő és emlékezet konferencián, 2000.

T u d o m á n y o s eszmecserék

A békéscsabai nemzetiségkutató néprajzi konferencián
Makovics Erika ad elő, 2001.

Makovics Erika hallgatósága, Békéscsaba, 2001.
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Tudományos eszmecserék

CEEPUS-koordinátor találkozó: Marta Botikova (Pozsony),
Tomislav Pletenac (Zágráb), Bozidar Jezernik (Ljubljana),
Milos Tomandl (Prága), 2000.

Hanneleena Savolainen, Irma-Riitta Járvinen, Pertti Anttonen, Laura StarkArola, Veikko Anttonen, a 12. finn-magyar folklór szimpóziumon, 1998.
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Tudományos eszmecserék

A SIEF vallási néprajzi munkacsoportjának 3. konferenciáján
Barna Gábor és Anders Gustavsson, 1999.

A városnézést Pusztai Bertalan irányítja, SIEF 1999.
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Tudományos eszmecserék

Sasa Nedeljkovié (Belgrád) előad, Irina Sedakova (Moszkva) elnököl, SIEF, 1999.

Küllős Imola előadását Margaret Mackay elnökli, SIEF, 1999.

Tudományos eszmecserék

Jólesik a szeptember végi fagyi a Virág cukrászdában,
a SIEF-konferencián, 1999.

A radnai kutatást lezáró csoport: Pusztai Bertalan, Vass Erika, Békési
Bernadett, Jaksa Helga, Makovics Erika, Péter Zsuzsánna, Barna Gábor
a 2001. évi Hungarológiai Kongresszuson, Jyváskylá, 2001.
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Rítusaink
Ő a „nyári Mikulás",
Bellon Tibor, 1998.

Törőcsik István, az „igazi"
Mikulás, 2000.

Rítusaink

Mesejáték Pusztai Bertalan tanári vendégszereplésével, 1998.

A Rozsdamaró együttes Mikuláskor, a brácsás Nagy Gábor, 2001.
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Rítusaink

A tanszék (s a nemzet) csalogányai,
Kocsis Zsuzsi, Polgár Lilla, Ivánovics Tünde 2001.

Nótáskedvű volt az apánk", Dávid Áron, Kothencz Kelemen, Kertész
Péter Bellon Tibor köszöntésén, 2002.
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Rítusaink

Végzett hallgatók tanáraikkal Bálint Sándor szobránál, 1999.

Évfolyam-búcsúztató vacsora Fodor Ferenc csólyospálosi tanyáján, 1999.
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Rítusaink

Évfolyam-találkozó a Zöldfásban, 2001.

Bálint Sándor tisztelői és a hagyatékát gondozó
kuratórium tagjai a sírnál, 2000. május 10.

Rítusaink

A z aradi vesztőhelyen, 2000. március 15.
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Rítusaink
A 60 éves Bellon Tibor
köszöntésén, Berta Árpád
és Barna Gábor, 2001.

A szegedi néprajz szakos diákok első találkozójának megnyitója, 2003.
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Rítusaink

Öregdiákok" a találkozón, 2003.

Tanévzáró vacsora, 2004.
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S akik mindezért felelősek

A néprajz első egyetemi tanszékét 75 éve, 1929ben szervezte meg a magyar oktatási kormányzat a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. Az évforduló egybeesik a tanszék egykori professzorának, Bálint Sándornak (1904-1980)
születési centenáriumával. A két egymással
szorosan összekapcsolódó jubileum lehetőséget kínál a néprajz szak szegedi egyetemi történetének áttekintésére, s benne egykori oktatói munkásságának bemutatására. A könyv számos új adatot tár fel a néprajz hazai intézményesülésének történetére vonatkozóan is.
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