
Fosztó László könyve az antropológiai
kutatások két területén is fontos hozzájá-
rulást jelent: a kelet-európai roma-kutatá-
sok, valamint a vallásantropológiai kér-
désfelvetések terén. 

A könyv fõ problematikáját illetõen 
a vallás posztszocializmusbeli felérté-
kelõdésének téziséhez kapcsolódik. 
A posztszocialista államokban a vallásos
aktivitás megnövekedését jelzõ kutatások
különféle magyarázatokkal szolgáltak.
Egyesek e jelenséget a szocializmusban
mint ideológiai rendszerben való általá-
nos csalódással hozták összefüggésbe,
míg mások a posztkommunista átmenetet
kísérõ gazdasági-társadalmi krízisekkel
magyarázták, hogy ezek közül csak kettõt
említsek. A posztszocialista Romániában
intenzívebbé vált vallásos aktivitás prob-
lémájának a megértéséhez a szerzõ a val-
lás társadalmi/közösségi funkcióival kap-
csolatos kérdések megválaszolását tûzi
ki céljául. Éspedig: milyen szerepet ját-
szik a vallás az emberek mindennapi éle-
tében? Milyen szerepet töltenek be a val-
lásos rítusok a társadalmi kapcsolatok
építésében és fenntartásában? Milyen
szerepet tölt be a vallásos aktivitás a 
társadalmi integráció és tolerancia, vala-
mint a határteremtés és megkülönbözte-
tés folyamataiban? 

A vizsgálat fõ elméleti, módszertani
kerete az etnográfiai kommunikációelmé-
let, amely a verbális kommunikáció mel-
lett nagy hangsúlyt fektet az indirekt
kommunikációs gyakorlatokra, különös
tekintettel a rituális kommunikációs for-
mákra. Az elemzés egy kalotaszegi falu-
ban végzett antropológiai terepmunka
eredményeire épül.

A bevezetõ fejezetekben a probléma-
felvetést, a terepmunka körülményeinek
felvázolását követõen bemutatja a kuta-
tott közösséget, gondosan ügyelve arra,
hogy megvilágítsa a legfontosabb történe-
ti, politikai vonatkozásokat. A szerzõ tö-
mör áttekintést nyújt a szocializmus és a
posztszocializmus Kelet-Európával, szû-
kebben Romániával foglalkozó antropoló-
giai irodalmáról is, amelyek teoretikus
kereteihez, diskurzusaihoz (például az
emberélet fodulóihoz kötõdõ rítusok és
lokalitás kérdéskörét, a dekollektivizáció
hatásait vagy a tradíció funkcióit
problematizáló elemzésekhez) több szá-
lon is kapcsolódik. Az áttekintés rendkí-
vül logikus és világos, mellõz mindenféle
tudományoskodó üresjáratot, ahogy
messze elkerüli egy-egy kérdés „túlhivat-
kozását”, túlírását is. Egy alfejezetben a
kelet-európai roma-kutatásokkal kapcso-
latos antropológiai és néprajzi irodalmat
ismerteti. Megjelöli a számára elméleti
inspirációt nyújtó két legfontosabb szer-
zõt, Michael Stewart-ot és Paloma Gay y
Blasco-t, akik részletesen foglalkoztak a
roma kultúra kommunikációs aspektusai-
val, valamint a vallási konverziónak a
személyes identitásra gyakorolt szerepé-
vel is. E szerzõk munkássága fontos elmé-
leti kiindulópontot jelentenek Fosztónak
azon érvelése kidolgozásához, hogy a
romungrok esetében a személyiség átala-
kulásában a vallás fontos szerepet játszik.
Fosztó úgy véli, hogy a posztszocializ-
musban országos és lokális szinten egy-
aránt fokozódó, a romákkal szembeni ha-
tárépítõ, kizárásukra irányuló tendenciák
következtében a vallási megtérés, a pün-
kösdizmus a romák számára e konfliktus
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kifejezésének lehetõségét teremti meg, a
stigmatizáció ellenében hat. 

Egy alfejezetben ismerteti a kutatása
szempontjából legrelevánsabb vallásant-
ropológiai terminusokat és gondolatme-
neteket. Fosztót a vallás Edmund Leach-i
gyakorlati megvalósulásának aspektusai
érdeklik és kevésbé a vallás konceptuális,
imaginárius, szubjektív oldalai. Áttekin-
tésében a rítusok revitalizációjának és a
rituális kommunikációnak szentel külön
figyelmet, ugyanakkor bemutatja a vallási
konverziónak a pünkösdizmusban ját-
szott szerepét elemzõ fontosabb vallás-
antropológiai irodalmat is. Kihangsúlyoz-
za, hogy a pünkösdizmusra való áttérés
magában foglalja annak a lehetõségét,
hogy a létezõ társadalmi kapcsolatokat 
átalakítsa, korábbi relációkat megszûn-
tessen, ugyanakkor újabb kapcsolatok ki-
alakítását is ösztönözheti. A vallási meg-
téréseket vizsgáló újabb antropológiai
irodalomnak ez az állítása a nyilvánosság
és a rituális kommunikáció közötti kap-
csolat természetére vonatkozó gondolat-
menetének kialakításában jelenik meg.
Fosztó amellett érvel, hogy az emberi
életfordulóhoz kötõdõ rítusok, valamint
az egyéni krízishelyzetek szerepet játsza-
nak a lokális nyilvánosság teremtésében
és fenntartásában, míg a vallási megúju-
lás rítusai a nyilvános szféra átalakulásá-
nak okai és kifejezõi is egyben. 

A harmadik fejezettel kezdõdik az et-
nográfiai anyag részletes bemutatása és
értelmezése. E fejezetben a roma közös-
ség legfontosabb életfordulós rítusait, a
keresztelõt, a konfirmációt és a temetést
mutatja be. A házasságkötés – mint meg-
jegyzi – azért nem tartozik ezek közé, mi-
vel nem formálisan köttetik, a családala-
pítást a településen élõ roma közösség-
ben a házaspár elsõ gyermekének keresz-
telõjével fejezik ki és ünneplik meg. E fe-
jezetben is kidomborodik a könyv egyik
nagy érdeme, hogy az elemzés részletes
megfigyelésekkel, esetbemutatásokkal, rí-
tusleírásokkal párosul, az elemzett prob-
lematika minden esetben részletes etnog-
ráfiára épül. E fejezet fontos következte-
tése, hogy bár az emberi életfordulókhoz
kötõdõ rítusok esetében a vallásos forma
adott és változatlan, ezek esetenként
mégis a lokális közösség társadalmi elkü-
lönülésének kifejezését és újratermelését
valósítják meg. A keresztelõ és az ezt kö-

vetõ rituális mûrokonsági kapcsolatrend-
szer (a kirve vagy komasági viszonyrend-
szer) a romák esetében egy versengõ 
társadalmi mezõbe ágyazódik bele. A ke-
resztelõ individualisztikus jellegéhez ké-
pest a konfirmáció a teljes helyi közösség
homogén etnikai és felekezeti összetarto-
zását hivatott kifejezni, amelyben a rítus
erõs egyházi ellenõrzés alatt zajlik, szem-
ben a keresztelõvel, amelyet a református
egyház kevésbé tud ellenõrizni. A teme-
tést a szerzõ a létezõ társadalmi és etnikai
szegmentáltságot felülíró, a szolidaritás
és támogatás aspketusait kiemelõ rítus-
ként írja le.

A negyedik fejezetben a szerzõ a
romungrok társadalmi világának átalaku-
lását és kontrollálását lehetõvé tevõ szim-
bolikus technikák együttesét vizsgálja.
Az eskütevés gyakorlatán keresztül a sze-
mélyiség rituális átalakulásának folyama-
tát elemzi. Erre olyan egyéni krízis-szitu-
ációkban kerül sor, amikor valaki a leg-
fontosabb társadalmi kapcsolatainak tel-
jes felbomlásának fenyegetettségét éli
meg valamely deviáns magatartás, lopás,
házastársi hûtlenség gyanúja miatt. Az
eskütevés fordulópontot jelenthet a sze-
mély viselkedésében, amelyet annak
megszegése esetén bekövetkezõ diviná-
ciós büntetésben való hit biztosít (példá-
ul közeli hozzátartozó, gyermek tragikus
halála). A szerzõ az eskütevést és a vallási
megtérést hasonló szimbolikus techni-
káknak tekinti, mivel mindkettõ a szemé-
lyiség átalakulását, a személy viselkedé-
sének megváltozását hangsúlyozza, a
divinációs büntetés lehetõségével együtt,
amennyiben ezeket megszegik.

A következõ fejezet a romungrok
pünkösdizmusra való megtérésének fo-
lyamatát elemzi. Az elemzés módszertani
következetessége, a feldolgozott etnográ-
fiai anyag egyéni értelmezése, újszerûsé-
ge számomra a könyv egyik csúcsát képe-
zi. Az elemzés egyik központi terminusa
a morális személy (moral personhood). 
A fogalom a társadalmi normának a visel-
kedésbe való beépülését jelenti, amely a
személyközi kapcsolatok mûködtetésé-
ben játszik szerepet. Fosztó azt vizsgálja
meg, hogy vallási megtérésnek milyen
következményei vannak az egyén és tár-
sadalom viszonyának átalakulásában. 
A pünkösdizmus megújulási rítusai a
morális személy átalakítását eredménye-
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zik a roma közösség egy részében, ame-
lyek ugyanakkor a helyi közösségen
túlnyuló, transzlokális kapcsolatok és kö-
zösségi imaginációk kiépülésében játsza-
nak szerepet. Egy esetelemzés keretében,
amely a megtéréstörténet elõadásának
performatív elemeit vizsgálja, arra a követ-
keztetésre jut, hogy a vallási megtérés a
megtérõ személy társadalmi kapcsolatai-
ban radikális fordulatot jelenthet. A vallá-
si megtérés társadalmi elismeréséhez
szükséges a nyilvánosság. A megtéréssel
létrejövõ új morális személy és a megtérõ
kapcsolatrendszere, társadalmi kötelezett-
ségei között feszültség támad, amely szük-
ségszerûen a társadalmi kapcsolatok újra-
értelmezését vonja maga után. A fejezet
egy újabb fontos eredménye a pünkösdiz-
mus népszerûségének magyarázata a tár-
sadalmilag szeg-regált roma csoportokban.
Fosztó azzal érvel, hogy a megtérés a sze-
mély számára a társadalmi mobilitás, 
a státuspozíciók megfordításának ígéretét
is magában hordozza. Ennek elérésében 
a pünkösdizmus univerzalitásának, transz-
lokális jellegének képzete is szerepet ját-
szik. A szerzõ kiemeli, hogy a pünkös-
dista gyülekezetek ritualizált nyilvános-
sága tagjaik számára a társadalmi hiteles-
ség érzését teremti meg. 

Egy újabb fejezet a rítusok revitalizá-
ciójának a problémáját taglalja. A lokális
társadalom vallási és szekuláris rítusai-
nak elemzése nyomán arra a következte-
tésre jut, hogy bár a szocializmus bukását
követõen a rituális gyakorlatok számának
megnövekedésével és diverzifikálódásá-
val számolhatunk, a lokális társadalmak
különbözõ csoportjai ebben különbözõ
képpen vettek részt. A vizsgált települé-

sen a magyarok olyan közösségi rítusokat
mûködtettek, amelyek a lokális tradíciók
megújításán alapultak (például faluna-
pok), és amelyek hangsúlyosan nemzeti
jellegûek voltak. Ezzel szemben a roma
közösség pünkösdista rítusai a személy
korábbi szociális identitásával való kap-
csolatának tagadását, az etnicitás jelentõ-
ségének szimbolikus leértékelésének te-
rét teremtették meg. Bár a rítusok revi-
talizációjának technikája egymástól gyö-
kerestõl eltér, a szerzõ mégsem gondolja
úgy, hogy ez konfliktustermeléshez vezet-
ne. A rítusok a társadalmi nyilvánosság
különbözõ szféráiban zajlanak, amelyek
nem veszélyeztetik a két etnikum egy-
máshoz való viszonyában hallgatólago-
san elfogadott lokális egység fenntartásá-
nak képzetét. 

Az utolsó fejezet diskurzusvizsgálat:
két magát királynak kikiáltó roma üzlet-
emberhez fûzõdõ országos botrány mé-
diavisszhangjának elemzését végzi el. Eb-
ben a mediatizált rítusok (koronázás, za-
rándoklat, esküvõ) és a vallás politikai
célokra való mobilizálhatóságának folya-
matát mutatja be.

A kalotaszegi település rituális kom-
munikációs gyakorlatairól szóló könyv
realisztikus, gazdag etnográfiai anyagra
épülõ, rendkívül eredeti elemzést, amely
ugyanakkor a szociálantropológia és val-
láskutatás mai kérdésfelvetéseihez és dis-
kurzusaihoz kapcsolódik. Úgy gondolom,
nem túlzás azt állítani, hogy a kötet az 
elmúlt évek hazai kultúrakutatásának egyik
legsikerültebb „exportterméke”, annak leg-
nagyobb teljesítményei közé tartozik.

Peti Lehel
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