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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
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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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szakterülete az emlékállítás, emlékünnepségek kuta-
tása, Vajda András (egyetemi adjunktus) pedig alap-
vetően az írás, a lokális társadalom és történelem 
antropológiai kutatásával foglalkozik. 

Az ismertetett kötet tizenhárom tanulmányt tar-
talmaz, amelyek három nagyobb témakörbe sorol-
hatók. Az első két tanulmány néprajzi vonatkozás-
ban tárgyalja a „hungarikum mozgalom” mibenlétét 
és elméleti beágyazódását. A második tömbbe sorolt 
tanulmányok egy-egy kutatói részterületen végzett 
örökségfelmérések eredményeit mutatják be, a har-
madik részben pedig egy-egy kutatás konkrét eset-
elemzéseit találjuk. 

A kötet első tanulmánya, Paládi-Kovács Attila 
Hungarikum és értékmentés a néprajzi felfogásban 
című írása a „hungarikum mozgalmat” defi niálja, 
amelyet a szerző a magyarországi agrármarketing és 
reklámipar a hazai termékek és élelmiszerek piac-
védelme és piacszerzése felől értelmez. Különböző 
kormányzati és civil kezdeményezések eredménye-
ként a magyar kormány célkitűzésének tekintette 
a magyar szellemi és tárgyi értékek megőrzését. 
2012-ben elfogadták a XXX. Törvényt, amely a ma-
gyar nemzeti értékekről és hungarikumokról ren-
delkezik. A hungarikumok szakágakba sorolódnak, 
amelyek közül a Kulturális szakbizottság vezet a 
hungarikumok elismertetésében, majd ezt követi 
az Agrár- és élelmiszergazdaság szakbizottsága. 
A szerző kiemeli a néprajztudomány fontosságát a 
hungarikum-mozgalom és az értéktárak tekinteté-
ben. A néprajzi szakirodalom mellett az ilyen jellegű 
tevékenységek forrását képezik a múzeumok, a táj-
házak néprajzi gyűjteményei, valamint a hivatásos 
és önkéntes gyűjtők munkái. 

Vajda András Hagyomány, örökség, érték. A ha-
gyomány használatának változó kontextusai című 
tanulmányában a hagyomány fogalmának többféle 
létezésmódját vizsgálja változó használati módjai-
nak kontextusa felől. A hagyományok értelmezése 
idővel megváltozott: ma már nem a múlt perspek-
tívájából szemléljük vagy hozzuk használatba őket, 
hanem a jelen szempontjából. Ennek eredménye-
ként új imázsok és identitások jönnek létre. A népi 
kultúra ma már nemcsak a helyi élet szervezésében 

játszik szerepet, hanem folyamatosan a tömegkultú-
ra részévé válik. A változó hagyománykezelés a vi-
lágháló jelenlétének köszönhető elsősorban, amely 
fokozatosan az örökségképzés és örökségfogyasztás 
platformjává és médiumává vált. 

Furu Árpád Népi építészeti inventarizációs 
projektek Erdélyben (1989–2015) című tanul-
mányában a szerző több jelentős népi építészeti 
inventarizációs programot ismertet, amelyek cél-
ja a falusi építészeti örökség jegyzékbe vétele és 
felleltározása, tekintettel veszélyeztettségükre és 
gyors átalakulásukra. A teljesség igénye nélkül 
többek között a következő kutatásokat ismerteti 
Kalotaszegi terepkutatás – Miklósi Sikes Csaba 
– nyolcvanas évek; EME építő-szerelő csoport – 
Országos Műemlékvédelmi hivatal, népi csoport 
– 1993– 1995 – (Szabó Bálint és Sisa Béla koor-
dinálásával); Torockó és Énlaka értékvédő prog-
ramok 1996–2015. Transylvania Trust alapítvány 
– majd 1998-tól Énlakára vonatkozóan a Csíki 
Műemlékvédelmi Egyesület. Majd az ezt követő 
évek kutatásai: A nemzeti kulturális örökség hi-
vatala által támogatott programok – 1999–2005: 
Erdélyi magyar örökség inventarizációja. Teleki 
László Alapítvány – Entz Géza Alapítvány; Erdélyi 
népi építészeti inventarizáció. Transylvania Trust 
– Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre; 
Máréfalva ás Udvarhelyszék székely kapuinak 
inventarizációja – Kovács Piroska – Kilencvenes 
évektől folyamatosan stb. 

Szabó Á. Töhötöm Kulturális örökség, turiz-
musdiskurzusok és a ruralitás újratermelődése a 
Kis-Küküllő mentén című tanulmányában a vidéki-
ség fogalom tartalmának és használatának fokozatos 
átalakulásáról beszél. A vidékiség fogalom átalaku-
lását eredményezte a kulturális örökségesítés és a tu-
risztikai szolgáltatások elterjedése rurális terekben. 
A kultúra bizonyos jelenségeit ma már a néprajz is 
kulturális örökségként kezeli. Az örökségesítés fo-
lyamatának jelenlétét vizsgálja a helyi elitekre össz-
pontosítva (a helyi elit miként alkalmazza és értel-
mezi a folyamat mibenlétét), a Kis-Küküllő középső 
folyása mentén található néhány vegyes etnikumú 
falu (Bonyha és környéke) terültén. 
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A Kultúra, természet, örökség: a kulturális és 
a természeti örökség kapcsolatának multidiszcip-
lináris vizsgálata Délnyugat-Szilágyságban című 
tanulmány egy közös kutatómunka eredményeit 
hivatott bemutatni. Az írás szerzői − Markó Bálint, 
Szabó Á. Töhötöm, Kovács Zsolt, Molnár-Kovács 
Zsolt, Szalma Anna-Mária és Makkai Júlia Anna − 
a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) és 
a Magyar Művelődési Minisztérium támogatásával 
megvalósult Kultúra és természet Erdélyben: múlt 
és jövő program kutatási tevékenységét ismerte-
tik. A kutatás az ökológia, a művészettörténet, a 
régészet, a vizuális és a kulturális antropológia 
módszertanát alkalmazva vizsgálta Szilágy me-
gye nyolc községének (Alsóvalkó, Gyümölcsénes, 
Halmosd, Ipp, Kraszna, Márkaszék, Szilágybagos, 
Szilágynagyfalu) kulturális és természeti öröksé-
gét. A projekt elsődleges célja volt Szilágy megye 
kulturális és természeti örökségben gazdag délnyu-
gati régiójának népszerűsítése. A program partne-
rei voltak a Bergeni Egyetemi Múzeum (Bergen 
University Museum – Universitetsmuseet i Bergen, 
Norvégia) és az Északi Antropológiai Filmszövetség 
(Nordic Anthropological Film Association – Norsk 
Antropologisk Film Forening, Norvégia).

Pozsony Ferenc Az erdélyi és a moldvai népbal-
ladák tára című tanulmányában a szerző röviden 
ismerteti az elmúlt százötven évben összegyűjtött 
és publikált erdélyi és moldvai népballadák gyűj-
tését. Az erdélyi néprajztudomány célkitűzésének 
tekinti az erdélyi és a moldvai magyar népballadák 
rendszeres gyűjtését, amelyek fontos részét képe-
zik az összmagyar és az európai balladaköltészet 
gyűjteményének. 

Bali János A helyi értékek és a néprajz új 
szerepvállalása? Avagy, egy közismert kutatás 
revitalizációja Átányban című tanulmánya a Kriza 
János Néprajzi Társaság vándorkonferenciáján el-
hangzott előadás átirata, amely a néprajztudomány 
és kutatóinak fokozottabb szerepvállalását a helyi 
közösségek szintjén tárgyalja. Kérdése az, hogy 
melyek azok a lehetőségek, amelyekkel a néprajztu-
domány a helyi közösségek értékteremtő és -kezelő 
tevékenyeségeit segítheti elő? 

Kinda István Kőfaragók, sírkövek, jelképek 
Havadtőn a 19. században című írásában ismerteti 
a szerzőnek a sírkövek vizsgálatából származó ku-
tatási eredményeit. A tanulmány a havadtői 18–19. 
századi kőfaragók naiv és művészi kivitelezésű 
munkáit elemzi, amelyek hűen tükrözik egy kicsi 
székelyföldi közösség értékszemléletét, világlátását 
és a helyi kultúrát jellemző sajátosságokat. 

Nagy Zsolt Gyümölcsészeti értékek Belső-
Erdély és Partium helyi fejlesztési stratégiáiban 
című tanulmányában az 1990-es évektől, majd a 
világgazdasági válság kirobbanásától kezdve bemu-
tatja ezen régiók kisközösségeinek értékgyűjtő és 
-megőrző tevékenységeit. Az értékgyűjtő mozgalom 
eredményeként a helyi szintű fejlesztési stratégiákba 
foglalt felmérések, ünnepek, fesztiválok, brandek és 
védjegyekkel ellátott termékek révén ezeken a terü-
leteken fokozatosan felértékelődött a hagyományos 
gyümölcstermesztés.

Simon András Újabb források és értelmezési le-
hetőségek a szőlő- és borkultúra történeti-néprajzi 
kutatásában című tanulmányában a szerző korábbi 
kutatásai során használt forrásokat mutat be, ame-
lyek feltárása és értelmezése a szőlő- és borkultúra 
történeti és néprajzi kutatásában új eredményeket 
hozhat. 

Szabó Lilla „Ezt szoktuk meg. Ez a mienk.” 
Magyar–cigány együttélés Orbaiszéken című tanul-
mányában két orbaiszéki település faluközössége-
iben végzett terepkutatásai alapján ismerteti és ér-
telmezi a magyar és a cigány etnikumok viszonyát. 
Az etnikai közösségek együttélése révén megfi gyel-
hető, hogy a cigány közösség felvette a vele együtt 
élő etnikum nyelvét, és kultúrájának elemeiből né-
hányat saját kultúrájának sajátosságaival ötvözött. 

Sándor Cecília Szellemi örökség és mindennapi 
gyakorlat. Rituális szövegmondások és hiedelem-
cselekvések a csíkszentsimoniak életében című ta-
nulmányában Csíkszentsimon helyi közösségének 
emlékezetében megtalálható vallásos és mágikus 
tudásanyagot vizsgálta, valamint ezekhez kapcso-
lódó cselekvések bemutatására törekedett. Kutatása 
a különböző valóságteremtésekben, narratív diskur-
zusokban fellelhető valóságértelmezésekre irányult, 
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ezen belül megfi gyelte, hogy a hiedelem különböző 
komponensei miként kapcsolódnak a vallásos világ-
kép elemeihez. 

Tatár Erzsébet-Tímea A közösségépítés nar-
ratív technikái az Erdélyi Magyar Lányok ifjúsági 
folyóirat Aranyszálak rovatában című tanulmányá-
ban egy 1920–1931 között kiadásra került ifjúsági 
folyóirat egyik rovatát vizsgálta. A folyóirat célki-
tűzése volt, hogy interaktív kommunikációt foly-
tasson olvasóival, és egy időben közösséget építsen 
olyan témák révén, mint az iskolai és a magánéleti 
tapasztalatok bemutatása, a személyes vélemények, 
benyomások megfogalmazása az olvasók részéről. 
A szerző vizsgálata esettanulmány jellegű, azt elem-
zi, hogy a folyóirat szerkesztői közössége hogyan 
ápolt kapcsolatot az olvasókkal és ezáltal milyen 
identitásformákat épített. 

A kötet tanulmányai a kutatások jellegétől függő-
en elméleti szempontból és empirikusan is megköze-
lítik az örökség fogalmát. A kötet második részének 
tanulmányai (örökségfelmérések, kutatások eset-
elemzései) kutatói részterületen végzett alapkutatá-
sok eredményeit ismertetik. A 21. századi kommuni-
kációs viszonyok közepette ma a hangsúly áttevődik 
az örökségtermelés jelenségére, amely az internet 
leíró és archiváló funkciójának segítségével megje-
leníti és használatba hozza a lokális kultúrát. Ebben 

az értelemben a termelés és a használat tevékenysége 
köré épülve a hagyomány ma is teremt közösségeket.

A kötet nyelvezete tanulmányonként értelem-
szerűen változik, de összességében mindenik írás 
világos, közérthető és megfelel a tudományosság 
elvárásának. A kötet külleme is tetszetős: ízléses és 
letisztult szerkesztést követ, képi szerkesztése révén 
a Kriza János Néprajzi Társaság által kiadott kötetek 
sorába illeszkedik. A nyomdai előkészítést az Idea 
Plus kolozsvári tervezőiroda végezte, a borítóterv 
Szentes Zágon képzőművész munkája, a számítógé-
pes tördelést Kolcza Mátyás Barna végezte. 

Összegezve: az Érték és közösség című kötetbe 
válogatott tanulmányok széleskörűen és alapos lel-
tározással mutatják be az erdélyi magyar népi kultú-
ra kutatásának és örökségesítésének utóbbi évtized-
ben lezajlott tevékenységeit. A tanulmányok közös 
tárgyát egy-egy adott helyi kulturális hagyomány 
leírásának, archiválásának, megőrzésének, haszná-
latának és megjelenítésének problematikája jelenti, 
így ezek az írások mind szorosan kapcsolódnak egy-
máshoz. A kötet tanulmányainak elméleti következ-
tetései, valamint a mögöttük álló kutatások jó alapot 
nyújtanak a néprajzi értékek további feltérképezésé-
re és majdani örökségesítésére.

Makkai Júlia Anna

Hogyan nézzünk az európai múzeumokra?

Ébli Gábor: Múzeumánia. L’Harmattan Kiadó, Bp. 2016. 259. old.

Molnár Beáta (1991) − néprajzkutató, MA, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, 
molnarbeavagyok@gmail.com

Vajon hány múzeumban jártunk életünk so-
rán? Hányra emlékszünk? És hányból jöttünk ki 
úgy, hogy oda mindenképp vissza akartunk men-
ni? Ha a múzeum fogalmáról készítenénk asszo-
ciációs mezőket, valószínűleg nagyon változatos 
képletekkel szembesülnénk, és minden változat 
mögött olyan személyes tapasztalatok állnának, 
amelyek nemcsak magáról az intézményről ki-
alakult képünkről, hanem a társadalomhoz való 

viszonyulásunkról, a kultúráról való gondolkozá-
sunkról is árulkodnának.

Erre a szubjektív, összetett és sokváltozós 
jellegre mutat rá Ébli Gábor a Múzeumániában. 
Teszi mindezt úgy, hogy kontextusokat teremt, 
részletesen beszámol egy-egy múzeum szüle-
tésének/működésének hátteréről, a fenntartó-
intézmény viszonyról, a muzeológusi, kurátori 
munka körülményeiről. Ugyanakkor úgy helyezi 
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