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munka zajlott, milyen adatbázis jött létre, és mi-
képpen kerültek felhasználásra, illetve bemutatásra 
az eredmények.

A kötetet Jakab Albert Zsolt tanulmánya zárja, 
amely Néprajzi archívumok új környezetben. Az 
erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és 
archiválásának kihívásai címmel ismerteti a nép-
rajzi archívumok és adatbázisok szerepét, majd 
bemutatja a Kriza János Néprajzi Társaság ilyen 
jellegű „offl ine és online” tevékenységét 1990-től 
napjainkig.

A különböző archívumok létrehozását, fenn-
tartását, használatát és funkcióit áttekintő írásokat 
tartalmazó tanulmánykötet hasznos kiindulópont 
lehet a különféle gyűjteményekkel valamilyen mó-
don kapcsolatba kerülők számára. Ugyanakkor a 
konferencián elhangzott és itt olvasható értekezé-
sek támpontként szolgálhatnak a digitális korszak 
kihívásait felvállaló, az archívumokhoz, gyűjtemé-
nyekhez internetes elérést is biztosítani szándéko-
zó szakembereknek.

Nagy Ákos

Értékszemle

Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Érték és közösség. 
A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. 

Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2016. 342 old.
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Jakab Albert Zsolt és Vajda András szerkeszté-
sében, a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában 
jelent meg az Érték és közösség: A hagyomány és 
az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben 
című tanulmánykötet. A könyv a magyar nyelvte-
rületet felölelő értékfeltáró mozgalom részeként 
létrejövő Erdélyi Értéktár program keretében lezaj-
lott két konferencia válogatott anyagát közli. 

Az összesen tizenhárom tanulmányt magába 
foglaló gyűjtemény első írásában Paládi-Kovács 
Attila ismerteti a hungarikummozgalom előzmé-
nyeit, jogi hátterét, vállalt célkitűzéseit, valamint 
kitekint a mozgalom néprajzi szempontból rele-
váns eredményeire. Közleménye végén felhívást 
fogalmaz meg az „alkalmazott néprajz” szem-
léletének alkalmazására, kiemelve annak tudo-
mánytörténeti előzményeit, kijelölve tágabban 
vett célját, a nemzeti kultúra értékeinek tudatosí-
tását. Vajda András elméleti írása a kötet címében 
megjelölt (érték, hagyomány, örökség), valamint 
az ezekhez szorosan kapcsolódó (folklorizmus, 
kitalált hagyomány) fogalmak jelentését tisz-
tázza és vonja be kérdésfelvetésébe, mely a 

néphagyományok internetes hozzáférhetőségével 
járó változásokra irányul. A szerző elsősorban az 
új médiában megjelenő néphagyomány funkció- és 
jelentésváltásait, a specialista szerepének átértéke-
lődését tárgyalja. Furu Árpád tudománytörténeti 
összefoglalója az elmúlt két és fél évtized erdélyi 
népi építészeti kutatásait szemlézi. A különböző 
inventarizációs programokat áttekintve a szerző 
a kompatibilitás és a szelekció problémáira tér 
ki, valamint az elkészült felmérések hozzáférhe-
tőségének fontosságára hivatkozva az építészeti 
örökség központi adatbázisának létrehozását in-
dítványozza. Szabó Árpád Töhötöm Kis-Küküllő 
menti terepkutatásának eredményei alapján a loká-
lis turizmusképzeteket, a turizmussal kapcsolatos 
helyi diskurzusokat, a turizmus és örökségesítés 
összekapcsolódó folyamatait tárgyalja az átalakuló 
vidékiség kontextusában. Tanulmánya a helyben 
három fő elemre (nemesség, szászok, bor) építő 
elképzelések megvalósításának és megvalósítha-
tóságának hiányát, a borászat szimbolikus, etni-
kai játéktérre való szűkülését elemzi s veti össze 
sikeres helyi turisztikai vállalkozások példáival. 
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A Markó Bálint, Szabó Árpád Töhötöm, Kovács 
Zsolt, Molnár-Kovács Zsolt, Szalma Anna-Mária 
és Makkai Júlia Anna jegyezte beszámoló Szilágy 
megye kulturális és természeti örökségét feltáró 
multidiszciplináris kutatási program célkitűzé-
seit és előzetes eredményeit vázolja fel. Pozsony 
Ferenc tanulmánya az erdélyi, moldvai balladaku-
tatás történetét tekinti át: a különböző gyűjtések 
bemutatásán túl kitér a balladákkal kapcsolatos 
különböző gyűjtési, módszertani, tipologizálási 
kérdésekre, mindezek történeti változásaira, a bal-
ladakutatás tágabb múltbéli és recens néprajzi kon-
textusára. Legfontosabb elvégzendő feladatként a 
már felgyűjtött anyag rendszerezését és hozzáfér-
hetővé tételét jelöli ki. Bali János írásában a Fél 
Edit és Hofer Tamás nevéhez köthető átányi kuta-
tások folytatásának programjáról, annak megvaló-
sult eredményeiről számol be. Tereptapasztalatait a 
gyűjtés során megváltozó kutatói szerepek, illetve 
a néprajzkutatókkal szemben támasztott, átalakuló 
társadalmi elvárások felől mutatja be és értelme-
zi. Kinda István tanulmánya a népi kultúra eleddig 
kevésbé kutatott területével, a kőből faragott sírje-
lekkel foglalkozik. A szerző beszámol a havadtői 
faragott sírköveket helyreállító programról, részle-
tesen rekonstruálja két helyi kőfaragó életpályáját, 
valamint a történeti változásokat lekövetve elemzi 
a sírkövek feliratait, szimbolikáját. Nagy Zsolt a 
lokális gyümölcsfajták felmérése irányuló kuta-
tások ismertetése mellett a különböző gyümölcs-
fajtákra, gyümölcsből készült termékekre építő 
belső-erdélyi és partiumi lokális fesztiválokat és 
gazdasági kezdeményezéseket mutatja be. A be-
mutatott stratégiákat tágabb gazdaságantropológiai 
keretbe helyezve értelmezi. Simon András a sző-
lő- és borkultúra néprajzi kutatásában használható 
különböző forrástípusokat veszi sorra, bemutatva 
a téma szempontjából megkerülhetetlen, fontos, 
valamint a kellőképpen még ki nem aknázott tör-
téneti forrásokat. Tanulmánya végén a különböző 
forrástípusok együttes felhasználásának fontossá-
gára hívja fel az olvasók fi gyelmét, amit szemé-
lyes kutatási tapasztalataival támaszt alá. Szabó 
Lilla két orbaiszéki település, Székelypetőfalva és 

Haraly eltérő demográfi ai viszonyait, az etnicitás 
kérdéseit, a cigány–magyar együttélés természetét 
vizsgálja. A beszámoló elsősorban az eltérő gazda-
sági stratégiák, az alá-fölérendeltségi viszonyok, a 
szimbolikus térben elfoglalt pozíciók mentén ve-
zeti le a nagyobb ívű történelmi keretbe helyezett 
elemzést. A csíkszentsimoniak vallásos és mágikus 
képzeteit és cselekvéseit ismerteti Sándor Cecília. 
A gazdag gyűjtött anyag bemutatásán túl a szerző 
tágabb kontextusba helyezi a rituális szövegmon-
dás helyzeteit, regisztrálja a hiedelemrendszer 
változásait, kijelöli a folyamatban lévő kutatás to-
vábbi irányait. Tatár Erzsébet-Tímea a kolozsvári 
Marianum Római Katolikus Leánynevelő Intézet 
ifjúsági lapjának olvasói rovatát mint a közösség-
építés fórumát, eszközét értelmezi. A narratológiai 
elemzés rámutat, miképpen válhatott a rovat egy 
(virtuális) közösségi élmény közvetítésének, a kö-
zösségi identifi káció megerősítésének eszközévé, 
a normaközvetítés, a magatartásminták, a nőiség 
meghatározásának terévé. 

A tartalmilag röviden felvázolt kötet egyik 
kétségtelen erénye, hogy a kutatói életpálya leg-
különbözőbb szakaszán járó néprajzosoknak, 
antro pológusoknak biztosított fórumot. A demok-
ratikusságában már önmagában is méltányolandó 
szerkesztési elv a tanulmányfüzér egyik – talán 
indirekt – hozadékának záloga: olvasásával a tu-
dományos szövegírás stílusának, szerkesztésének, 
a problémafelvetések típusának, természetének 
életszakaszok szerinti átalakulási folyamatai vál-
nak lekövethetővé. A tanulmánykötetet így meg-
látásom szerint a tudományos szövegalkotással 
foglalkozó kurzusokon is haszonnal forgatható. 

A közreadás szándékaihoz valószínűleg köze-
lebb álló eredménye a kötetnek, hogy az értékfo-
galomhoz való viszonyulásának újragondolására 
késztetheti a szakmai közönséget. A kötetben 
szereplő írások az érték fogalmához alapvetően 
három szemszögből közelítenek: korábbi gyűj-
tések eredményeit összegezve a felgyűjtött ér-
tékek közreadását sürgetik, ezek hozzáférhető 
tételének módjára kérdeznek rá; beszámolnak 
különböző, a semleges gyűjtői pozícióból egy 

E EM



SZEMLE150

értékorientáltabb, a közösségi célokkal azono-
suló, azokat elősegítő kutatói szerepből kiinduló 
terepmunkákról, felmérésekről; bemutatják, hogy 
egyes közösségekben, térségekben hogyan jelöl-
nek ki, fogalmaznak meg értékeket, ezeket esetleg 
miképpen piacosítják.

A kötetben található írások számos szempon-
tot adnak annak a folyamatnak az értelmezéséhez, 
melynek során az adattárakban tárolt, semleges 
anyagokból értéktárakban bemutatható értékek 
válnak. A folyamattal, illetve az eltérő kutatói sze-
repfelfogásokkal kapcsolatban a kötetben találha-
tó írások megfontolandó módszertani, gyakorlati 

szempontokat vonultatnak fel, fontos kritikai ész-
revételeket fogalmaznak meg. Természetesen a 
kötetben található írások nem minden felvethető 
etikai, elméleti, módszertani kérdést érintenek, 
de ennek megkövetelése nem is lenne jogos a ré-
szünkről. A felmerülő problémákat, melyek nagy-
ban érintik a tudomány jelenét és jövőjét, azt a 
kérdést, hogy milyen tudománynak fogjuk fel a 
néprajztudományt, remélhetőleg további, autonóm 
szakmai viták, s hasonló kötetek fogják tisztázni, 
és nem homályos körülhatárolható társadalmi elvá-
rások mentén fogják azt kijelölni.

Bakos Áron

A tárgyi és szellemi értékek feltárásának változatai Erdélyben

Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Érték és közösség. 
A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. 

Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2016. 342 old. (Kriza Könyvek 39.)
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Az Érték és közösség. A hagyomány és az örök-
ség szerepe a változó lokális regiszterekben című kö-
tet a Kriza János Néprajzi Társaság Erdélyi Értéktár 
értékfeltáró és -megőrző programjának keretében 
készült, amelyet a Kriza János Néprajzi Társaság a 
magyar Földművelésügyi Minisztérium támogatá-
sával indított el. A program célja az erdélyi tárgyi 
és szellemi értékek szakmai felügyelet mellett tör-
ténő feltárása, gyűjtése és megőrzése. A mozgalom 
részét képezi két, már megszervezésre került kon-
ferencia is, amelyek előadásaiból ez a kötet közöl 
válogatást. Az első konferencia, az Erdélyi Értéktár 
program projektindító rendezvényeként 2015. au-
gusztus 18-án Kolozsváron zajlott le a Kriza János 
Néprajzi Társaság székházában Örökség és megje-
lenítés. Patrimonizáció, vizualizáció és mindennapi 
használat címmel. A második konferencia Érték és 
közösség. Új utak és kihívások az erdélyi értékku-
tatásban – a KJNT vándorkonferenciája címmel 
került megszervezésre 2015. október 9–10. között 
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum 

partnerségében. „Mindkét rendezvény a helyi és 
regionális néprajzi értékekre irányította rá a fi gyel-
met. Az előadók a néprajzi értékek feltárásának, 
dokumentálásának, adatbázisba (értéktárakba) tör-
ténő rendezésének, valamint az értékeknek a helyi 
közösségek mindennapjaiba történő beépítésének a 
hosszú (a múltban és a jelenben egyaránt zajló) fo-
lyamatait vizsgálták. Aranyosszéki, kalotaszegi, ma-
rosszéki és háromszéki néprajzi kutatások és érték-
feltáró kezdeményezések, valamint megvalósítások 
kerültek bemutatásra (Jakab Albert Zsolt – Vajda 
András (szerk.) Érték és közösség. A hagyomány 
és az örökség szerepe a változó lokális regiszterek-
ben [Kriza Könyvek, 39.], Kriza János Néprajzi 
Társaság, Kvár 2016, 8.)” – írják a szerkesztők a 
kötet bevezetőjében.

A kötet szerkesztői néprajzkutatók, számos ki-
emelkedő jelentőségű néprajzi tárgyú kutatás részt-
vevői és tanulmányok szerzői. Jakab Albert Zsolt 
(a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet ku-
tatója és a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke) 
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