
SZEMLE 209

számtalan nyelvi változatát és elnevezését felsora-
koztató írás a folklórterjedés metaforáira is kitér, 
amelyek közül megemlíti a McLuhan-i „globális 
falut” vagy Martin Brouwer micéliumelméletét, 
ami „a gombafonalak szövedékéhez hasonlítja a 
médiainformációk terjedését”. (180.) A kommu-
nikációs technikák fejlődésével megduplázódtak a 
kommunikációs (nyelvi) létmódok, az elsődleges 
szóbeliség (élőszó) és írásbeliség (kézírás) mellett 
megjelent a másodlagos írásbeliség (nyomtatás, 
írógép…) és másodlagos szóbeliség (telefon, rá-
dió). A folklór és az új informatikai technikák fé-
nyében feladhatjuk a szóbeliség-írásbeliség dicho-
tóm megkülönböztetését, és inkább átmenetekről, 
határesetektről kell beszélni.

A folyóirat utolsó tanulmányát Vajda András 
jegyzi, aki a népi kultúra használatát, kontextusát, 
funkcióit vizsgálja a világhálón. A szerző tárgyalja 
a néphagyomány új környezetben való megjelené-
sét, amit a néprajzi szakirodalom folklorizmusnak 

nevez, a néphagyományok újraélesztését, a kitalált 
hagyományt, az örökség fogalmát, majd rátér az in-
terneten megjelenő néphagyományok sajátosságai-
ra. Három fő következtetést fogalmaz meg a szerző: 
1. „A hagyományőrzés és a modern technika nem 
zárja ki egymást” 2. Az interneten megjelenített ha-
gyomány sokkal sérülékenyebb 3. A néphagyomány 
az újmédia közegében is képes megújulni.

A bemutatott Replika-szám méltán nevezhe-
tő hiánypótlónak. A technikai újítások és új esz-
közök a mindennapjaink szerves részévé váltak, 
okostelefont használunk, közösségi oldalakon szo-
cializálódunk, miközben offl ine tevékenységünk 
egy részét leképezzük az online világban teljesen új 
szokásokkal és habitusokkal kiegészítve életünket. 
Az eligazodáshoz elengedhetetlen fontosságú erre 
a dinamikus fejlődésre vetett refl exiv, tudományos 
pillantás. Ebbe az irányba tesz egy jelentős lépést a 
Replika 90–91-es száma.
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Húszéves múltra tekint vissza az Ethnologica 
Balkanica tudományos folyóirat, mely évenként 
egy-egy tematikus kötetben nyújt betekintést 
Délkelet-Európa néprajzi-antropológiai kutatá-
saiba. Kiadója az International Association for 
Southeast European Anthropology (InASEA). 
1997-ben Balkáni Etnológiai Szemleként (Journal 
of Balkan Ethnology) indult, majd a harmadik év-
folyam módosított alcíme a folyóirat által képviselt 
tudományos irányultságot tovább árnyalta: Journal 
for Southeast European Anthropology / Zeitschrift 

für die Anthropologie Südosteuropas / Journal 
d’ethnologie du sud-est européen. Többségben 
angol, kisebb mértékben német és francia nyelven 
közöl tanulmányokat. A sorozat eddigi tizennyolc 
tematikus kötete a balkáni régió antropológiai ideo-
lógiáit, az etnikai és nemzeti identitás és interetnikus 
kapcsolatok kérdéskörét, a család és rokonság, népi 
vallásosság, migráció, határrégiók, városi kultúra, 
építészet, Délkelet-Európa régióinak és regionális 
identitásainak, a társadalmi élet változó gyakorlatai-
nak és mintáinak kérdéskörét öleli fel.
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A 2015-ben napvilágot látott 17. kötet, 2014 
évkönyveként, a fent megnevezett területek ku-
tatásainak eredményeit együttesen vázolja föl, 
angol nyelven, Délkelet-Európa egyes országai 
néprajzi tudományainak történeti bemutatásá-
ba ágyazva. A Változó Paradigmák. Az etnoló-
giai tudományok helyzete Délkelet-Európában 
címmel 2013. május 30. – június 2. között 
Bulgáriában megrendezett konferencián elhang-
zott előadások írott változatait, illetve már ko-
rábban megjelent írások továbbfejlesztett vál-
tozatait tartalmazza. (A tartalomjegyzék online 
elérhető: http://www.volkskunde.uni-muenchen.de/
publikationen/ethnobalk/volume-17/index.html. 
Utolsó megtekintés: 2017. 04. 02.) A kötet első 
része 13 ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Bulgária, Horvátország, Görög ország, Koszovó, 
Macedónia, Moldova, Monte negró, Románia, 
Szerbia, Szlovénia, Törökország) etno lógiai tudo-
mányainak helyzetét tárgyalja európai kontextus-
ban. Petko Minchev borítóképe vizuális kísérlet 
annak megjelenítésére, hogy mennyire változatos 
a diszciplína elnevezése a sokféle európai nyelven. 
A tanulmányokból pedig kiderül, hogy országo-
kon belüli fejlődése, intézményesülése ugyanilyen 
szerteágazó képet mutat. Az elmúlt 25 év tudo-
mánytörténeteként az írások az egyes országokban 
a néprajz, etnológia, antropológia fejlődését, a ku-
tatási, oktatási, közéleti intézményekben és egye-
sületekben, illetve folyóiratokban való intézmé-
nyesülési folyamatának sajátosságait mutatják be. 
Leg több esetben a hagyományos néprajz „antropo-
logizál(ód)ásának”, a tudományágak elméleti-mód-
szertani közeledésének történetét követhetjük vé-
gig, egyes tanulmányok viszont tükrözik a néprajz 
és antropológia mesterséges szembeállításához 
való további ragaszkodást. Ennek megfelelően 
olvashatunk olyan elemzéseket, melyek az egyes 
országok antropológiai kutatásainak történetéhez 
szervesen hozzá tartozóként vázolják fel a ko-
rábbi folklorisztikai, néprajzi tudománytörténeti 
hagyatékot, és az antropológia hatását a kutatási 
gyakorlatra ezek viszonyában mérik föl, és olvas-
hatunk olyanokat, melyek szigorúan a klasszikus 

antropológiai módszertani követelmények (idegen 
terepen hosszabb ideig folytatott részt vevő megfi -
gyelés) alapján folyó kutatásokra fókuszálnak.

A kötet szerkesztője, Klaus Roth, a müncheni 
Ludwig-Maximilians Tudományegyetem Európai 
Etnológia Intézet emeritus professzora a bevezető 
tanulmányban megfogalmazza, hogy a jelen kötet 
tanulmányai azt mutatják, hogy az etnológusok 
(folkloristák és antropológusok) alapvető problé-
mákkal küzdöttek, és egyes országokban küzde-
nek a mai napig: a csökönyös konzervativizmus és 
egyes kollégák ideológiai részlehajlása mellett az 
egyetemi és akadémiai intézmények messze nem 
megfelelő helyzetével. Az elemzések, bármelyik 
irányba is tartanak, arra a kérdésre építenek, amely-
lyel minden, jelen esetben hangsúlyosan a 20–21. 
században a balkáni régióban önmagát néprajzos-
nak, folkloristának, etnológusnak, antropológusnak 
defi niáló kutató szembesül szakmai képesítése és 
pályája során. E kérdés éppen e fogalmak viszonya 
– hogy a kutatói identitást, szemléletet, a kutatás 
tárgyának kiválasztását, a megismeréséhez, meg-
értéshez közelebb vezető célokat és módszereket 
meghatározó fogalmak jelentése mennyire szoros: 
állnak-e olyan közel egymáshoz a tudományágak 
(megkülönböztethetetlenek-e annyira elméleteik és 
módszereik alapján), hogy nevüket akár szinoni-
maként is használhassuk. (Olyan kérdés ez, amely-
ben, ha nem is kötelező közös nevezőre jutni, de 
érdemes és ajánlott időnként eszmecserét folytatni 
róla. Lásd például a magyar kutatók eszmecseré-
jét „A kultúrakutatás esélyei”-ről, BUKSZ 1989 és 
Replika 1994.) Úgy tűnik, a kötet szerzőinek szak-
mai identitása is meghatározza az olvasó elé tárt 
helyzetet. A huszonkét szerző foglalkozása szerint 
néprajzi és folklór-, antropológia, kommuniká-
ció, történelem tanszék/intézet egyetemi oktatója, 
néprajzi és folklór-, antropológia kutatóintézetek 
munkatársa, független kutató, múzeumi levéltáros, 
múzeumi kurátor, mesterképzős hallgató.

A romániai helyzetet áttekintő írást vázol-
juk föl. A kulturális antropológia romániai hely-
zetét Social Anthropology in Romania after 
1990: Shifting Frames címmel (román nyelvű 
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rövidített változatát lásd: http://www.academia.
edu/7731578/Antropologia_in_cadre_miscate) 
két bukaresti kutató jegyezte: Stelu Șerban, a 
Román Tudományos Akadémia Délkelet-Európai 
Tanulmányok Intézetének munkatársa és Ștefan 
Dorondel, a „Francisc J. Rainer” Antropológiai 
Intézet Szociális Antropológia Szakosztályának 
kutatója. Állításuk szerint kilenc, a nyugati egyete-
meken is képzett antropológus segítette munkáju-
kat megjegyzésekkel, javaslatokkal, szakirodalom-
mal, köztük Komáromi Tünde és Fosztó László. 
Tanulmányuk felépítésének három szempontja a 
társadalmi-kulturális antropológia intézményesü-
lése, a terepkutatás módszere és a fő kutatások 
jegyzéke. Az intézményesülés fontos lépéseként a 
Bukaresti Tudományegyetem Szociológia Karához 
és Vintilă Mihăilescu nevéhez fűződő lapalapítást 
(Observatorul Social, 1993) és a Társadalmi ant-
ropológia és közösségi fejlesztés mesteri képzés 
(1998) beindítását, illetve a KAM – Regionális 
és Antropológiai Kutatások Központjának ku-
tatócsoport szervezőtevékenységét, a németor-
szági Max Planck Szociálantropológiai Intézet 
programjait és külföldi antropológusok (Jean 
Cuisenier, David Kideckel, Marianne Mesnil, 
Katherine Verdery) kutatásvezetői tevékenysé-
gét nevezik meg. Akiknek fi atal kutatók kikép-
zésében volt szerepük: Biró Zoltán, Gheorghiță 
Geană, Magyari-Vincze Enikő, Vintilă Mihăilescu, 
Paul Stahl, Smaranda Vultur. Külföldön végeztek 
éves terepkutatást, nyugati intézetekben szereztek 
doktori címet, és többen közülük itthon próbál-
tak elhelyezkedni: Liviu Chelcea, Remus Anghel, 
Fosztó László, Maria Mateoniu, Komáromi Tünde 
(terep: Oroszország), Vlad Naumescu (Ukrajna), 
Mădălina Florescu (Angola), Alexandru Bălășescu 
(Irán, Franciaország), Magdalena Crăciun (Török-
ország). Kutatásaik önálló kötetben vagy tanul-
mány formájában 2007–2012 között láttak napvi-
lágot. Többen innovatív ötletekkel járultak hozzá 
a terepkutatás módszertanához. A nyugati szakiro-
dalom megismertetése főleg néhány munka alap-
ján történt, mint a Călin Cotoi Bevezetés a politikai 
antropológiába (2009) és Mihai Coman Bevezetés 

a kulturális antropológiába. Mítosz és rítus (tu-
lajdonképpen vallásantropológiába, 2008) köte-
tei, illetve Mihai Pop nyelvészeti strukturalizmus 
iránti szenvedélyének köszönhetően A. J. Greimas, 
Roman Jakobson, Roland Barthes neve is ismert-
té válik. Az 1990-es években a posztszocialista 
évek társadalmi életének változásairól a KAM 
Experiments éves értesítője, a Romániai Kulturális 
Antropológiai Alapítvány Évkönyve (Yearbook of 
the Romanian Cultural Anthropology Society) és a 
Román Paraszt Múzeumának A tanú című szemlé-
je közölt kutatási eredményeket. Nemzetközi ala-
pítványok és szervezetek, mint a Soros Alapítvány, 
a Nyílt Társadalom Alapítvány, Világbank, Nem-
zetközi Pénzügyi Alap támogatásával a privatizá-
ció, tulajdon visszaszolgáltatása, korrupció, gender 
studies, a romák lettek közkedvelt kutatási témák. 
Ugyancsak kutatott témákat képviseltek a kisebb-
ségek (arománok, lipovánok, csángók), a migráció, 
az informális gazdaság (főként határrégióké), a vá-
rosantropológia, vallásantropológia. E témák kuta-
tóiként többnyire a már felsorolt antropológusok 
vannak megnevezve.

A többi ország antropológiai tudományfejlődé-
sét nyújtó áttekintésekről általánosan: a tanulmá-
nyokban a szakmai identifi kációs törekvések a sze-
mélyek szintjén (kutatók), illetve az intézmények 
szintjén (tanszékek, kutatóintézetek, múzeumok, 
folyóiratok) szemléletes módon vannak bemutatva. 
A tanulmányok címei, alcímei beszédesek, tartalmi-
szerkezeti szerepüket célszerűen töltik be, szem-
pontokat (korszakokat, elmozdulásokat) neveznek 
meg, mint például az intézményesülés, módszerta-
ni újítások (From folk to modern culture; Research 
areas, old and new; Teaching anthropology in 
the context of post-socialist transformation; New 
themes and partnerships). A felvázolt kutatástörté-
net konkrét részletei után kíváncsiskodó olvasónak 
terjedelmes szakirodalmak állnak rendelkezésére a 
tanulmányok végén. Az empirikus beszámolókban 
egyes szerzők személyes beavatottságának hangja 
ragadja meg az olvasó fi gyelmét: szemünk előtt 
kitárulkozik például a frissen végzett szociológus 
vagy történész helyzete, tanácstalansága, amikor 
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etnológus állást betöltve (például Armanda Hysa 
Kodra albán etnológus a Tudományos Akadémia 
Népi Kultúra Intézetének Néprajz Szakosztályán) 
rádöbben arra, mekkora erőbefektetést igényel e 
tudományág megismerése (és művelése) irányí-
tó szakemberek, intézményes néprajzi képzés, 
vonatkozó szakirodalom hiányában. Egyéni és 
csoportos stratégiákat ismerünk meg a hasonló 
helyzetek „útkereső kényszerében” vagy inspiráló 
közegében. Ezek között említhetők a hazai, illet-
ve nemzetközi kapcsolatok kiépítését, erősítését 
megcélzó tevékenységek (képzések, nyári egye-
temek, konferenciák) szervezése, közös kutatási 
projektek lebonyolítása, publikációs lehetőségek 
felkutatása, megteremtése stb. Láthatóvá válik a 
személyes és intézményes kapcsolatok adminiszt-
rációs és tudományos hozadéka: a tanszékek, in-
tézetek neveinek megválasztásában (néprajz és/
vagy kulturális antropológia – bölcsészettudomá-
nyi vagy társadalomtudományi karokon belül), 
terepkutatások gyakorlataiban (a rurális kutatások 
mellé felzárkózik a város antropológiája), kutatási 
irányvonalak, szemléleti „trendek” kialakításában. 
Ez utóbbiak közül emelünk ki párat: identifi kációs 
folyamatok a kultúra és társadalom globalizáló-
dásának elméleti kereteiben, a posztszocializmus 
antropológiája, a hagyományos kultúra kulturális 
örökségként való kutatása, élettörténetek gyűjtése 
és vizsgálata az oral historyval kapcsolatos tudás, 
valamint az általuk generált kollektív emlékezet 
megkonstruálása és átadása szempontjából, gender 
studies, ifjúsági kultúra, táplálkozáskultúra, vizu-
ális antropológia, médiaantropológia, gazdasági 
antropológia, politikai antropológia. A kutatási 
téma megnevezéseiben is megmutatkozik a szem-
léleti, módszertani elmozdulás. Így például a népi 
vallásosság kutatását a vallásantropológia fedi le, 
a társadalmi és kulturális gyakorlatok kutatását 
ígérve a vallásos szférában. A folklorisztikai-ösz-
szehasonlító kutatások társadalmi, gazdasági és 
kulturális kontextusban vizsgálják a folklór jelen-
ségeit. Értékes 20. századi archívumok kerülnek 
digitalizálásra, interneten való megosztásra – ezek 
közül pár linket közöl e kötet is. A tárgyi néprajz 

felvirágoztatása végett nagy hangsúlyt fektetnek a 
helyi néprajzi múzeumok fejlődését szolgáló me-
nedzselésre. Céllá válik a néprajz, folklór, inter-
kulturális nevelés bevezetése a formális oktatásba. 
A nemzeti, szocialista vagy egyéb ideológiától és 
politikától meghatározott tudomány kritikai és ref-
lexív tudománnyá vált, írja a kötet szerkesztője a 
változó szemléleteket összegezve. A saját (nemze-
ti, regionális, helyi) kultúra mellett felértékelődik 
az európai szemlélet, a kutató fi gyelme kiterjed a 
kisebbségek és bevándorlók, más országok kultú-
rájára is. Átértékelődik az „idegen” és „másik” kul-
túra fogalma, a „bennszülött antropológus” pozí-
ciója, a „népi kultúra” már a „mindennapi élet” és 
a modern ipari társadalom csoportjainak kultúráját 
is jelenti, a múltra orientáltság mint statikus szem-
lélet a múlt és a jelen (globalizálódó) társadalmi-
kulturális változásait fi gyelő dinamikus szemlélet-
té formálódik. Mindezek felvázolásában felsejlik 
a változó (etnikai, módszertani) paradigmáknak a 
tudományág újjászerveződését és intézményesülé-
sét irányító, befolyásoló ereje. Az etnológiai tudo-
mányok fennmaradását a kötet szerkesztője szerint 
a tárgyi és szellemi kulturális örökség kutatása és 
megőrzése mint a nemzeti és regionális identitás 
megőrzésének biztosítéka motiválja. Másodsorban 
a posztszocialista változások, modernizáció, glo-
balizáció, EU-integráció és migráció folyamatai-
nak és következményeinek kutatása.

A kötet második része az egyes országokban 
fennálló etnológiai, antropológiai, néprajzi és 
folklorisztikai akadémiai és kutatóintézmények, 
tudományos egyesületek (összesen 139), múze-
umok (137) és folyóiratok (86) nyilvántartását 
nyújtja. Nevüket, intézményi szerkezetüket, tevé-
kenységi területüket, az egyetemi tanszékek prog-
ramjait, a folyóiratok alapítási évét, honlapcímü-
ket, elérhetőségeiket ismerhetjük meg. Az egyes 
országok szintjén e nyilvántartás arányaiban nem 
egységes, esetenként például csupán egy-egy na-
gyobb régiót képviselő múzeumot foglal magába 
a múzeumok szemléje, más ország esetében a 
megyei, városi múzeumok mellett tájházak, hely-
történeti gyűjtemények feltüntetésével is láttatni 
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engedik a helyi kulturális sajátosságok reprezen-
tációjára építő intézményeket (pl. dohánymúze-
um, tengerészeti múzeum) vagy a tárgyi kultúrá-
ban megnyilvánuló szellemi kultúrát (görög népi 
hangszerek múzeuma). Az egyetemi tanszékek 
alap-, mesteri képzés vagy doktori programjainak 
kínálata közül emeljük ki a következőket: bal-
káni etnológia, etnomuzikológia és koreográfi a, 
kultúratudományok, kulturális örökség menedzs-
mentje, kulturális turizmus, kultúra és média, val-
lásszociológia és vallásantropológia, archívumok 
és múzeumok. A kutatóközpontok között a ne-
vükben általánosan a kultúra(területek) néprajzi, 
antropológiai vagy interdiszciplináris kutatását 
felvállalók mellett az ortodox kultúra és művé-
szet, a kisebbségek és interkulturális kapcsolatok, 
migráció kutatására összpontosító kutatóköz-
pontokat is felfedezhetünk. A folyóiratok között 
egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok kiadvá-
nyai, évkönyvei, folyóiratai, értesítői (pl. a Kriza 

János Néprajzi Társaság Értesítője) szerepelnek, 
folklorisztika, muzikológia, tárgyi néprajz, örök-
ség, általánosan a néprajz, antropológia, történe-
lem, szociológia kutatások fórumai. A „kemény 
adatok” (K. Roth) listaszerű megjelenítése a kötet 
útmutató, kézikönyv gyanánt való használatát cé-
lozza meg.

A szerkesztő bevezető sorai szerint e kötet 
azoknak ajánlott, akik többet szeretnének tudni a 
jelenlegi délkelet-európai néprajzi/antropológiai 
tudományokról és intézményeikről. Bátorításul 
tudósoknak és diákoknak, hogy a jelenlegi fejle-
ményeket és konfl iktusokat megismerve, kutatás, 
tapasztalatcsere vagy képzés végett Délkelet-
Európa országait is keressék föl. A kötet másik 
célja a szerkesztő megfogalmazása szerint: ezáltal 
segíteni az etnológiai tudományok egymáshoz való 
közeledését a Balkán-félszigeten, valamint „Kelet” 
és „Nyugat” között.

Tatár Erzsébet-Tímea

Egy régi mirákulumgyűjtemény a csodákkal jeleskedő csíksomlyói kegyszoborról

Mohay Tamás: Istennek kincses tárháza. 
P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. 

Csíksomlyó−Bp., Kiadja a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Szent István Társulat, 2015. 302 ol d.

Tánczos Vilmos (1959) – néprajzkutató, egyetemi tanár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, 
tanczosvilmos@yahoo.com

A második világháború végén, 1944 őszén egy 
Erdélyből menekülő ismeretlen ferences barát az 
észak-magyarországi Tarcal plébániáján hagyott 
egy könyvekkel teli vesszőből fonott bőröndöt, 
amely egy régi kéziratos füzetet is tartalmazott. 
Mintegy tíz év elteltével 1955–56-ban dr. Cserháti 
István sátoraljaújhelyi káplán könyvespolcot vásá-
rolt a tarcali plébániáról, és ráadásként megkapta ezt 
a bőröndöt is, amelyben rátalált az ismeretlen korból 
származó füzetre is, amelybe valaki a csíksomlyói 
Mária-szobor csodáit magyar nyelven jegyezte le. 

Dr. Cserháti József, későbbi tiszteletbeli 
egri ka no nok és sárvári címzetes apát, nyugdíjba 

vonu lásakor 2005 pünkösdjén az értékesnek ítélt 
kéziratot visszajuttatta Csíksomlyóra, ahol P. Márk 
József ferences atya megmutatta azt Mohay Tamás-
nak, a budapesti ELTE Néprajzi Intézet vezetőjé-
nek, aki a csíksomlyói búcsújáró hagyományok 
elkötelezett kutatójaként az idő tájt A csíksomlyói 
pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány 
című könyvének (L’Harmattan Kiadó, Bp. 2009) 
kéziratán dolgozott, amelyben eredeti forrásdoku-
mentumok (levéltári források, sajtó, archív fényké-
pek, adatközlői vallomások stb.) foglalta össze a 
csík somlyói pünkösdi búcsújárás múltját a kezde-
tektől 1949-ig. Mohay Tamás a Magyarországról 
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