
A könyvnek van egy, a szigorúan
vett néprajzi elemzéstõl, az elsajátítha-
tó interpretációs módszerektõl elszaka-
dó szépirodalmi minõsége, az ünnep-
lésrõl, a közösségi viselkedésrõl, a val-
lással élõ emberrõl szóló egyetemes
mondanivalója. 

A könyvet etnográfiailag gazdag ada-
tolása (amely ráadásul a búcsú változásá-

nak több évtizedes történeti szinkron-
metszetét is nyújtja), interpretációs ábrá-
zolóereje, a társadalomtudományok szö-
vegalkotási minõségétõl és célkitûzései-
tõl némileg eltérõ, szokatlan igényû iro-
dalmi értéke és humánfilozófiai monda-
nivalója a magyar vallási néprajz egyik
legjelentõsebb munkájává avatja.

Peti Lehel 
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TANULMÁNYOK ÉRTÉKRÕL, 
KÖZÖSSÉGRÕL, HAGYOMÁNYRÓL 
ÉS ÖRÖKSÉGRÕL
Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): 
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség
szerepe a változó lokális regiszterekben 

A Kriza Könyvek sorozat részeként
megjelent Érték és közösség. A hagyo-
mány és az örökség szerepe a változó lo-
kális regiszterekben címû tanulmány-
kötet két, az Erdélyi Értéktárhoz és az
értékgyûjtõ mozgalomhoz kapcsolódó
konferencia elõadásainak válogatott
anyagát közli. Ezek a rendezvények a
helyi és regionális néprajzi értékekre,
azok feltárására, dokumentálására, adat-
bázisokba és értéktárakba való rendezé-
sére, illetve az értékeknek a helyi kö-
zösségek mindennapjaiba történõ be-
építésének szükségességére és folyama-
taira hívták fel a figyelmet. A kötetbe is
bekerültek az aranyosszéki, kalotaszegi,
marosszéki és háromszéki néprajzi kuta-
tások, illetve az értékfeltáró kezdemé-
nyezések, megvalósítások bemutatásai.
A közölt tanulmányok nagyobb töm-
bökbe csoportosíthatók: az elsõ tömb 
a hungarikum mozgalom néprajzi meg-
közelítésérõl, elméleti beágyazásáról, a
második egy-egy részterület örökségfel-
mérésének eredményeirõl, az utolsó pe-
dig konkrét esetelemzésekrõl szól.

A szerkesztõk elõszavából kiderül,
hogy a közösségek, a tudomány vagy ép-
pen a politika miként tekintett a múlt-
ban, illetve a jelenben a hagyományra, az
örökségre, az értékre és a népi kultúrára.

Paládi-Kovács Attila Hungarikum és
értékmentés a néprajzi felfogásban cí-
mû tanulmánya a hungarikumokkal
foglalkozó mozgalmat, a törvényi kere-
tet és a hungarikumokat is bemutatja.
Ugyanakkor a néprajzi kutatás fontos-
ságát hangsúlyozza, mely hozzásegít-
het a magyar (népi) kultúra, az értékek
minél szélesebb körben való terjeszté-
séhez, a szakszerû feltáráshoz is.

Vajda András Hagyomány, örökség,
érték. A hagyomány használatának vál-
tozó kontextusai címmel a hagyomány-
ról, használatának kontextusairól érte-
kezik, bemutatva az archívumok és a vi-
lágháló szerepét, illetve az ezek kapcsán
felmerülõ kérdésekre is választ keres.

Furu Árpád Népi építészeti inven-
tarizációs projektek Erdélyben (1989–
2015) címû tanulmányában bemutatja
az elmúlt 25 év jelentõsebb népi építé-
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szeti inventarizációs programjait, me-
lyek számos intézmény és szakember
munkájának köszönhetõek. Ugyanak-
kor kiemeli annak a fontosságát, hogy
az így létrejött hatalmas anyag nagyobb
nyilvánosságot kapjon, és szélesebb
körben is elérhetõ legyen. 

Szabó Á. Töhötöm Kulturális örök-
ség, turizmusdiskurzusok és a ruralitás
újratermelõdése a Kis-Küküllõ mentén
címmel Bonyha és környéke kapcsán
mutatja be, hogy a helyi elit miként vi-
szonyul az örökséghez, hogyan (nem)
emeli be azt a turizmusba vagy az arról
alkotott elképzelésekbe.

A Markó Bálint – Szabó Á. Töhötöm
– Kovács Zsolt – Molnár-Kovács Zsolt –
Szalma Anna-Mária – Makkai Júlia An-
na szerzõk által jegyzett Kultúra, termé-
szet, örökség: a kulturális és a természe-
ti örökség kapcsolatának multidiszcipli-
náris vizsgálata Délnyugat-Szilágyság-
ban címû tanulmány egy nemzetközi
projektet ismertet. Ennek keretében 
a kutatók nyolc délnyugat-szilágysági
község (Alsóvalkó, Gyümölcsénes,
Halmosd, Ipp, Kraszna, Márkaszék,
Szilágybagos, Szilágynagyfalu) össze-
sen 32 településének természeti, nép-
rajzi, mûvészettörténeti és régészeti ér-
tékeit mérték fel. A korábban csak alig
kutatott, vallásilag és etnikailag is szí-
nes régió multidiszciplináris felmérése
során létrejött átfogó leltár nemcsak 
a tudomány, hanem a helyi közösségek
számára is hasznosítható lehet.

Pozsony Ferenc Az erdélyi és a
moldvai népballadák tára címû tanul-
mányában a 19. századtól kezdõdõen
bemutatja az erdélyi és moldvai balla-
dakutatás eredményeit, a kutatói szem-
léletmódok változását. Írását a népbal-
ladáknak szánt jövõbeli szerep kérdé-
sével zárja: mi lesz ezzel a gazdag, fo-
lyamatosan gyûjtött, rendszerezett, ti-
pologizált, digitalizált és a világhálón
is közzétett folklóranyaggal? Kötetek-
be, archívumokba zárva õrizzük, vagy
rendezett formában, az oktatási és mû-
velõdési intézmények segítségével fel-
élesztve, a mindennapi életbe szerve-
sen beépítve használjuk majd?

Bali János A helyi értékek és a nép-
rajz új szerepvállalása? Avagy egy köz-
ismert kutatás revitalizációja Átányban
címmel mutatja be Fél Edit és Hofer Ta-
más átányi kutatásának utóéletét, illet-
ve a néprajzi kutatások újabb szerepek-
kel való kibõvíthetõségérõl, a helyi kö-
zösségek értékteremtõ és értékmene-
dzselõ törekvéseinek szolgálatába állí-
tásáról is értekezik.

Kinda István Kõfaragók, sírkövek,
jelképek Havadtõn a 19. században cí-
mû írásában egy havadtõi temetõgon-
dozási és -rendezési program kapcsán a
falu temetõjének faragott sírköveirõl, 
a terméskõ felhasználásának módjáról,
a faragómesterekrõl (Szopos István,
Menyhárt Károly), illetve a jelekrõl és
reprezentációkról is ír. 

Nagy Zsolt Gyümölcsészeti értékek
Belsõ-Erdély és Partium helyi fejlesztési
stratégiáiban címmel a térség gyümölcs-
termesztésének és a turizmus egyik kap-
csolódási pontjáról, a gyümölcsünne-
pekrõl és fesztiválokról, illetve az így ki-
alakuló helyi értékekrõl ír. A tanulmány
függelékkel zárul, melyben a régióbeli
gyümölcsfesztiválok és -ünnepek listá-
ját közli a kutató.

Simon András a szõlõ- és borkultú-
ra történeti-néprajzi kutatásának olyan
forrásait és értelmezési lehetõségeit is-
merteti, melyek alaposabb kiaknázása
nem történt meg kellõképpen, vagy
csak regionális szinten valósult meg.
Az Újabb források és értelmezési lehe-
tõségek a szõlõ- és borkultúra történeti-
néprajzi kutatásában címet viselõ ta-
nulmányban bemutatásra kerülnek a
18–19. századi szõlészeti és borászati
szakirodalmi mûvek, különbözõ korok
statisztikai összeírásai, jogi és kartográ-
fiai források, levéltári és adattári forrá-
sok, vizuális források, illetve tárgyak.
Ugyanakkor a szerzõ fontosnak tartja 
a terepen való kutatást is, amely kiegé-
szülve a felsoroltakkal elõsegíti a múlt-
beli jelenségek és folyamatok, illetve
azok hatásának megértését.

Szabó Lilla tanulmányában a ma-
gyar–cigány együttélést vizsgálta két
orbaiszéki település, Székelypetõfalva
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és Haraly esetében. Az „Ezt szoktuk
meg. Ez a mienk.” Magyar–cigány
együttélés Orbaiszéken címû tanul-
mányból kiderül, hogy miként zajlot-
tak le az etnikai és demográfiai folya-
matok, illetve megismerhetjük a tele-
pülések gazdasági adatait is. Ezek a té-
nyezõk mind közrejátszanak az etni-
kumközi kapcsolatokban, melyek kon-
taktzónáit, reprezentációit és a kapcso-
latokat is részletesen ismerteti a szerzõ.

Sándor Cecília Szellemi örökség 
és mindennapi gyakorlat. Rituális szö-
vegmondások és hiedelemcselekvések 
a csíkszentsimoniak életében címmel
egy római katolikus alcsíki falu hiede-
lemvilágába nyújt betekintést. A rituá-
lis szövegmondás (imák, ráolvasások)
részletes bemutatása és elemzése mel-
lett különbözõ hiedelemcselekvéseket
is közöl a szerzõ. Utóbbiak esetében 
a megelõzõ, a serkentõ, a gyógyító, a

rontó és a jósló funkciójú cselekvéseket
ismerteti.

Tatár Erzsébet-Tímea A közösség-
építés narratív technikái az Erdélyi Ma-
gyar Lányok ifjúsági folyóirat Aranyszá-
lak rovatában címû tanulmányában
részletesen elemzi az egykori kolozsvári
Marianum Római Katolikus Leányne-
velõ Intézet kiadásában 1920–1930 kö-
zött megjelenõt Erdélyi Magyar Lányok
folyóirat egyik rovatát és a közösség-
építés narratív technikáit. 

A tanulmánykötet tehát a bemuta-
tott témák iránt érdeklõdõ, az értékek-
kel, a hagyományokkal, az örökséggel
foglalkozó szakemberek, kutatók vagy
éppen kívülállók számára egy kiindu-
lópont lehet, illetve további kutatáso-
kat, értékmentõ és -teremtõ projekte-
ket vagy éppen közösségépítést is elõ-
segíthet.

Nagy Ákos
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