
Prof. Dr. Juhász Antal néprajzkutató, muzeológus, egyetemi tanár a Szer 
Üzenete díj egyik idei kitüntetettje a magyar népi kultúra, ezen belül a Dél-Alföld 
néprajzának elismert kutatója. A szegedi egyetem magyar és történelem szakán 
tanult 1953 és 1957 között, majd a Móra Ferenc Múzeum néprajzos-muzeológus 
munkatársaként kezdte pályáját. Néprajzi érdeklődését nagyban meghatározta Bálint 
Sándor, akinél egyetemi doktori fokozatát is szerezte. Kutatásai középpontjában az 
anyagi kultúra és a társadalom történeti és néprajzi vizsgálata állt és áll, földrajzilag 
pedig elsősorban a Dél-Alföld, a szegedi nagytáj jelentette szakmai munkájának 
határait. Mindennek szerves része volt, s jelen kitüntetés okán hangsúlyosan 
kiemelendő, hogy az ópusztaszeri szabadtéri néprajzi gyűjtemény tervezését 1973-
ban, telepítését pedig 1979-ben ő indította el, s a skanzen megvalósítása 
életművének egy igen fontos tárgyi és szellemi produktuma. A skanzen is üzenet, 
Szer üzenete. Csaknem négy évtized távlatából a közel egy évszádot átívelő, vagyis 
a 19. század derekától indulva, a századforduló idején át az 1930-40-es évekig 
eljutva a dél-alföldi mezővárosi és tanyai kultúrát felidéző néprajzi falu a jelenben és 
a jövőben is a népi, paraszti és parasztpolgári életmód, életvilág értékeit közvetíti 
generációk számára határon innen és túl. Juhász Antal szakmai tevékenységének 
lokális elkötelezettségét számos dél-alföldi helytörténeti-néprajzi monográfia, 
tanulmánykötet mutatja, melyek szerkesztőjeként és különböző tematikus fejezetek 
szerzőjeként jegyezzük nevét.  

Juhász Antal munkásságának egy másik fontos vonulata egyetemi oktatói 
működése és a néprajz szakos képzés újjászervezése az országban elsőként (1929-
ben) alapított szegedi néprajzi tanszéken az 1990-es évek elejétől indulva. 
Tanítványai alapos szakmai, módszertani ismeretekkel, a néprajzban 
elengedhetetlen tereptapsztalattal felvértezve ma az ország számos múzeumában, 
közművelődési, oktatási intézményekben, kutatóhelyeken, s éppen itt, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban végzik munkájukat: nemzeti és helyi 
értékeink, kulturális örökségünk feltárását, védelmét, továbbadását, bemutatását. 

Hosszasan méltathatnánk még tudományos érdemeit, mindezt korábban, 65., 
70. születésnapi köszöntő köteteiben pályatársai megtették, illetve éppen egy 
hónappal ezelőtt, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában a 80. születésnapjára 
rendezett 2 napos konferencián ugyancsak pályatársai, kollégái, tanítványai tették 
ezt, de életművét nyomtatásban megjelent tanulmányai, önálló kötetei is jól 
reprezentálják. 

Megtiszteltetés számomra, hogy a Szer Üzenete díj jelen átadásán 
tanítványként, s a 90-es években általa vezetett tanszék jelenlegi vezetőjeként 
szólhatok Juhász Antal szakmai és emberi értékeiről. Azt gondolom, nemcsak a saját 
nevemben, hanem kollégái, tanítványai nevében is nyilatkozhatok, amikor a 
kitüntetéshez gratulálva jó egészséget, boldogságot a magánéletben és még számos 
alkotói esztendőt kívánok Juhász Antal professzor Úrnak! 
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