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A Pé csi Tu do mány egye tem Kom mu ni ká ció Tan szék és Kul tu rá lis
  Ant ro po ló gia Spe ci a li zá ci ó ja (PTE KT-KAS) 2002. no vem ber

27-ére di ák kon fe ren ci át szer ve zett, mely re ven dé gül hív ta a Mis kol ci Tu -
do mány egye tem Kul tu rá lis- és Vi zu á lis Ant ro po ló gia Tan szé két (MTE
KVAT), a Sze ge di Tu do mány egye tem Et no ló gia Tan szé két (SZTE ET), va -
la mint a Babeº-Bo lyai Tu do mány egye tem Ma gyar Nép rajz és Ant ro po ló -
gia Tan szé két (BBTE MNAT). A ren dez vény ki emel ke dõ ese mény volt
a pé csi kom mu ni ká ció tan szék éle té ben, s mél tán tart ha tott igényt a szak -
ma fi gyel mé re. A kon fe ren cia ap ro pó ját a pé csi di á kok több éves Er dély hez 
kö tõ dõ ant ro po ló gi ai te rep mun ká ja, il let ve az an nak ered mé nye ként meg -
szü le tett dol go za tok ad ták.

A pé csi tan szé ken sok éves ha gyo má nya van a di á kot és ta nárt egya ránt
meg moz ga tó ant ro po ló gi ai te rep mun kák nak (ilyen volt pl. a ta szá ri SFOR-
 bá zi son vég zett ku ta tás, vagy a Ká li-me den cé re kon cent rá ló tu riz mus pro -
jekt). E ha gyo mány szer ves foly ta tá sá nak te kint he tõ a Fe isch midt Mar git ál tal
kez de mé nye zett és vé gig vitt ku ta tás, amely Er délyt kul tu rá lis konst ruk -
ció(k)ként ér tel mez ve, men tál is rep re zen tá ci ók és kul tu rá lis min ták elem zé -
sé re vál lal ko zott. A mû hely kon fe ren cia tar tal mi is mer te té se elõtt en ged tes -
sék meg egy ki té rõ. Ta ní tás- és ta nu lás mód szer ta ni is ko la ként sze ren csés
irány zat nak mond ha tó a gya kor lat ban való is me ret el sa já tí tás (az an gol szász
vi lág ban „le ar ning by do ing” név alatt jegy zik), és kü lö nö sen igaz ez egy
olyan tárgy nál, mint ami lyen a kom mu ni ká ció ku ta tás és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia. Még is, Ma gyar or szá gon e ta ní tá si mód szer még min dig nem evi den -
cia, per sze az okok sok fé lék. A pé csi kez de mé nye zést, a ku ta tás konk rét tu do -
má nyos ered mé nye i nek erõs sé ge mel lett, ezért is ér zem ki emel ke dõ nek.
A ku ta tás ban részt ve võ di á kok ta pasz talt ku ta tó kat meg ha zud to ló ko moly ság -
gal és oda adás sal csi nál ták vé gig a te rep mun kát, va la mint ké szí tet ték el elem -
zé se i ket. Az Er dély-je len ség kul tu rá lis üze ne te it, an nak kü lön bö zõ ré te ge it



fej te get ve ku ta tá suk so rán bõ sé ges em pi ri kus is me ret anyag bir to ká ba ju tot -
tak, ugyan ak kor, és ezt tar tom fon to sabb nak, el sa já tí tot tak egy kri ti kus-ana li -
ti kus lá tás mó dot, mely a fel sõ ok ta tás vég sõ cél ja kell hogy le gyen.

A di á kok te rep mun kái és az ezek alap ján el ké szült dol go za tok az
Edély-je len ség, mint tár sa dal mi-kul tu rá lis konst ruk ció né hány ha tá ro zott,
tû pon to san ki je lölt te rü le tét vizs gál ták meg.  Ilye nek a val lás–nem zet–tu riz -
mus kap cso la ta Csík som lyón; a tu riz mus, nem zet esz mény és ha gyo mány vi -
szo nya nép mû vé szet és folk lo riz mus tük ré ben (ko ron di fa ze kas ság); va la -
mint a ha gyo mány és ret ra di ci o na li zá ció kér dés kö re (a szé ki tánc há zak pél dá -
ján ke resz tül). Iz gal mas gon do la tok me rül tek fel a mig rá ció és ven dég mun ka 
kér dés kör ben az Er dély–„anya or szág” re lá ci ó ban (szé ki ven dég mun ká sok),
s kü lön üd vöz len dõ a mig rá ció gen der-szem pon tú meg kö ze lí té se (szé ki nõk
bu da pes ti ven dég mun ká ja). 

Pu lay Ger gely Szé ki ek Bu da pes ten – Tra dí ció, mo bi li tás és mig rá ció címû, ki vá -
ló dol go za ta a mo der ni tás je len ség kö ré bõl me rít ve, a mig rá ció vál to zó és új ra -
ter me lõ dõ mo dell je it írja le, rá mu tat va a ki bo csá tó és a be fo ga dó tár sa da lom
köz ti vi szony rend szer mû kö dé sé re, azon vál to za tos kom mu ni ká ci ós hely ze -
tek re, mely nek köz ve tí tõi és ak tív cse lek või a szé ki mig rán sok. A szer zõ fo ko -
zott ér zé keny sé get mu tat a kü lön bö zõ ta pasz ta la ti te rek (ki bo csá tó- és be fo ga -
dó) tá vol sá ga, je len tés me zõi és ér ték rend je iránt, ami kor azok össze mos ódá -
sa it, köl csö nös be fo lyá sát ér tel me zi. A mi gár ció fo lya mat ként való elem zé se
so rán Pu lay ki tér a mo bi li tá si le he tõ sé gek rend szer vál tás utá ni vál to zá sa i ra és
kor lá ta i ra, a tár sa dal mi presz tízs- és stá tusz vál to zá sok kér dé sé re, mely egy
mig ráns hely zet ben min dig meg ha tá ro zó kér dés. A szé ki ek ese té ben, mi vel
egy kí vül rõl, a ma gyar tánc ház moz ga lom és nép raj zi ku ta tá sok ál tal hír név re
szert tett fa lu ról van szó, meg ke rül he tet len kér dés ként me rül fel a tra dí ci ók
re de fi ni á lá sa, új rep re zen tá ci ós stra té gi ák ki ala kí tá sa. E fo lya mat cse lek või
a be fo ga dó (ma gyar or szá gi) kö zeg bõl vissza té rõ mig rán sok, akik mint egy „ci -
vi li za to ri kus” sze re pet töl te nek be a fa lu ban. Vi lá go san meg raj zolt mig ráns
élet pá lyá kat és stra té gi á kat vá zol fel Pu lay, rá mu tat va, ho gyan ar ti ku lá lód nak
fo lya ma to san újra a mig rá ci ó ban el töl tött idõk so rán, el moz gat va egy ben
a „vég sõ ha za té rés” pont ját a tá vo li jö võ be.  

Mol nár Pé ter (A tánc ház mí to sza és va ló sá ga) ha gyo mány és folk lo riz mus vi -
szo nyát vizs gál ja a mai szé ki tánc ház ta pasz ta la tai és je len ség kö re alap ján. Dol -
go za ta egy tör té net tel in dít, mely ér zék le te sen min táz za a mo der ni tás ban je -
len lé võ ha gyo mány ket tõs sé gét, an nak el moz dult „au ten ti ci tá sát” és „új ra fel -
fe de zett” jel le gét. Az át ala kult ha gyo mány egy meg vál to zott kon tex tus ban
olyan „fur csa” hely ze te ket pro du kál, mint a 2001-es szé ki tánc ház, me lyet
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egy ja pán fok lór ra jon gó szer ve zett Szé ken egy ja pán tu ris ta cso port szó ra koz -
ta tá sá ra. (A re cen zió szer zõ jé ben fe li dé zõ dik egy kor társ cseh ren de zõ Sa mo -
tá ri címû film je, ahol egy „tra di ci o ná lis cseh csa lád” éle té be mint egy „be pil -
lant” (és köz ben fil me zi) egy ja pán tu ris ta cso port, amint azok „spon tán” va -
cso ráz nak, ku tyát sé tal tat nak (ami nincs ne kik, de be szer zik a lá to ga tás
ide jé re), mi köz ben át él nek egy va lós (de mi a va ló ság, és mi a já ték?) csa lá di
drá mát, a ja pá nok leg na gyobb tet szé sé re). 

Mol nár Pé ter az este kap csán el kez di ki bon ta ni a tra dí ció fel fe de zé sé nek
és új ra al ko tá sá nak tör té ne tét, ez eset ben a szé ki tánc ház pél dá já nál ma rad va,
vé gig kö vet ve a tra di ci o na li zá lás ívét, „ka nya ru la ta it a folk lo riz mus, a mo der -
ni zá ció és a ret ra di ci o na li zá ció pár hu za mos fo lya ma ta in” ke resz tül. Éles
szem mel mu tat rá arra a ket tõs ség re, mely a ha gyo mány és mo der ni zá ció kap -
cso la tát jel lem zi. Egy részt a mo dern kö zeg ben fel ér té ke lõd nek a ha gyo mány
ér té kei, s kész te tést érez an nak meg õr zé sé re, „át men té sé re”, il let ve az „ar cha i -
kus” ál la po tok kon zer vá lá sá ra, ugyan ak kor a meg nö ve ke dett ér dek lõ dés,
a nép raj zi di vat ba ke rü lés sel (így a szé ki tánc ház ese té ben is) olyan mo der ni -
zá ci ós fo lya ma tok in dul nak el, me lyek e ko ráb ban „el zárt nak” és „au ten ti kus -
nak” ti tu lált he lyi kö zös sé ge ket áta la kít ják. Ez a ket tõs ség to vább éle zõ dik, ha
to vább gon dol juk, hogy a mo der ni zá ció men tén ha lad va, ép pen a vál to zás sze -
lé vel „ér ke zik vissza” a mo der ni tás kö ze gé bõl az „el ta nult” és most „vissza -
adott” ha gyo mány, s vá lik szin te kö te le zõ ér vé nyû vé an nak „vissza ta nu lá sa”.
Mind ez egy olyan új mo dern kon tex tus ban tör té nik, ahol ki emelt ér ték ként
té te le zõd nek a gyö ke rek, szár ma zás, tra dí ció és nem ze ti kö tõ dés. Sa já tos mó -
don, ér vel to vább a szer zõ, a „ha gyo mány to vább vi või” Szé ken, e mig rá ció és
mo der ni zá ció ál tal át szõtt kö zeg ben, ép pen a bu da pes ti ven dég mun ká sok.
A ma gyar or szá gi folk lo riz mus ból me rít ve újra ér té ket lát nak a szé ki ség ben,
és an nak egy emb le ma ti kus moz za na tá ban, a szé ki tánc ház ban. Mol nár Pé ter
dol go za ta plasz ti ku san írja le e pár hu za mos, és csak lát szó lag el lent mon dá sos
fo lya ma to kat.

A mig rá ció-ku ta tá sok szem lé let mód já ban ör ven de tes vál tást je len te nek
a gen der, azaz tár sa dal mi nem szem pont já ból való kö ze lí té sek, ki ter jeszt ve
a ku ta tói ér dek lõ dést a mig ráns nõk élet tör té ne te i re, stra té gi á i ra is, míg ko ráb -
ban e cso port lát ha tat lan nak, nem lé te zõ nek té te le zõ dött. Bon dár Ani ta mun -
ká ja ebbe az új irány zat ba so rol ha tó, gaz dag em pi ri kus anyag gal tá maszt ja alá
a je len ség lé te zé sét, ér zé keny ku ta tói fi gye lem mel te szi fel kér dé sit.  Szán dé -
ka olyan szé ki nõk tár sa dal mi kö rül mé nye i nek meg ra ga dá sa, akik rend sze re -
sen vál lal nak, vál lal tak mun kát Bu da pes ten. Élet tör té ne te ket, mig ráns nar ra -
tí vá kat ta nul má nyoz va, 5 ka te gó ri át ál lít fel, me lyek a mig rá ció ál ta la
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meg fi gyelt faj tá i nak ti po ló gi á ját ad ják, s egy faj ta kro no lo gi kus rend be is ren -
de zõd nek a szé ki pél dák nyo mán. (1. kor hoz kö tõ dõ, idõ sza kos mig rá ció, cse -
léd ke dés, 2. 1989 elõt ti vá sá ro zás Bu da pes ten, 3. al kal mi ta ka rí tá sok, ke res ke -
de lem mel lett, 4. ál lan dó mun kák Bu da pes ten, 5. vál tó társ-rend szer ben mû -
kö dõ ál lan dó mun ka hely, ál ta lá ban ta ka rí tás).  Bon dár a to váb bi ak ban pon tos
le írá sát adja e mig ráns élet út-fá zi sok nak, il let ve azt elem zi, mi lyen vál to zá so -
kat okoz tak ezek a szé ki nõk éle té ben és Szék tá gab ban ér tel me zett tár sa dal -
má ban, a fér fi–nõi sze re pek ben és tár sa dal mi „erõ vi szo nyok ban”. A szer zõ
arra a meg ál la pí tás ra jut, hogy a szé ki mo dell nyo mán, mely ben a nõk is ak tív
részt vál lal tak és vál lal nak az el sõ sor ban Bu da pest irá nyú mun ka mi gár ci ó -
ban, a ha gyo má nyos nemi sze re pek ben alap ve tõ vál to zá sok köz vet kez tek,
 illetve kö vet kez nek be. Vál to zó ban van nak a nemi sze rep hez kö tõ dõ ma ga tar -
tás min ták a fa lu ban, me lyek az idõ sebb ge ne rá ció szá má ra hal lat lan nak, el fo -
gad ha tat lan nak tûn nek, ám a fi a ta lok szá má ra már az új min ta/ták vál nak „ter -
mé sze tes sé”.

A di ák kon fe ren ci án kü lön elõ a dás blokk fog lal ko zott val lá si és nem ze ti rep re -
zen tá ci ók kap cso la tá val, el sõ sor ban a rend szer vál tást kö ve tõ en hi he tet len mér -
ték ben nép sze rû vé és össz nem ze ti ese ménnyé vált csík som lyói bú csúk kap -
csán. A blokk ban sze rep lõ egyes dol go za tok a kér dés el té rõ as pek tu sát tár gyal -
ják, ki vá ló össz hang ban, egy más ál lí tá sa i ra rí mel ve, egy mást jól ki egé szít ve.
Amb rus Lász ló írá sa a he lyi tár sa da lom és az er dé lyi in téz mé nyek sze re pét vizs -
gál ja a csík som lyói bú csú ban. Ér zék le te sen vá zol ja fel a ro má ni ai tár sa da lom,
s ezen be lül a ro má ni ai ma gyar ság in téz mény rend sze re i nek át ala ku lá sát a rend -
szer vál tást kö ve tõ en, rá mu tat va, hogy az új kon tex tus ban, me lyet meg ha tá roz -
nak a mo der ni zá ció és de mok ra ti zá ció fo lya ma tai, a ro má ni ai ma gyar ság is új
rep re zen tá ci ók hoz fo lya mo dik. En nek egy ré gi-új pél dá ja a bú csú, mely 1990
után meg újult sze re pet nyer, új üze ne tek kel és je len té sek kel te lí tõ dik, mely re
az ese mény egy ér tel mû ki szé le se dé se a jel lem zõ. A kér dés már csak az, kik
ezek nek az üze ne tek nek és je len té sek nek a meg for má lói, és mi lyen mo ti vá ci -
ók moz gat ják õket. Amb rus pon to san kö rül ha tá rol ja azo kat a he lyi köz éle ti és
egy há zi cso por to kat, me lyek e je len tés-for má lás ak tív ré sze sei. 

A bú csú lá to ga tott sá gá nak, „hasz ná la tá nak” meg vál to zá sá val pár hu za mo -
san át ala kul a részt ve võk tér hasz ná la ta; a szer zõ be mu tat ja az ese mény so ro -
zat rész le tes pro xe mi ká ját és ér té kes meg ál la pí tá so kat tesz az eli ade-i
szent-pro fán tér el kü lö ní té si rend szer mo dell je alap ján. Az ün nep ség so ro za -
ton el hang zott be szé dek, egy há zi és vi lá gi meg szó la lá sok szö veg elem zé se pe -
dig kö ze lebb vi szi az ol va sót e val lá si ese mény pro fán, po li ti kai, kul tu rá lis as -
pek tu sa i nak a meg ér té sé hez. Egy ér tel mû en le szö gez he tõ, így ér vel a szer zõ,
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hogy az utób bi idõk ben, szá mos el len igye ke zet da cá ra, a bú csút át- meg át szö -
vik a nem ze ti, po li ti kai töl tet tel bíró üze ne tek. A he lyi ak to rok lé pé se i bõl ki ol -
vas ha tó, hogy szán dé kuk ban áll e lo kál is ese mény so ro zat „ki tá gí tá sa” és össz -
nem ze ti vé té te le. A nyi tás stra té gi ái a leg vál to za to sabb for mát mu tat ják: van -
nak szó no kok, akik nél ez öku me niz mus sal pá ro sul, de van, ahol szim bo li kus 
re vi zi o niz mus ként nyil vá nul meg, vagy egy vir tu á li san új ra egye sült ma gyar
kul túr nem ze ti dis kur zus ban fo gal ma zó dik meg. Újab ban nem rit ka az egy sé -
ges ülõ Eu ró pát hir de tõ ál lás fog la lás sem. Mind emel lett do mi náns dis kur zus -
nak a nem ze ti, egy sé ge sí tõ be széd mód mond ha tó. (Az utób bit erõ sí ti pél dá -
ul a Duna TV rend sze res je len lé te az ese mény so ro za ton). A csík som lyói ha -
gyo mány ra is ér vé nyes, ahogy azt szám ta lan et nog rá fi ai el mé let le szö ge zi,
hogy ép pen vál to zá sá ban, ál lan dó meg úju lá sá ban, friss üze ne te i vel tud élõ ha -
gyo mány ként funk ci o nál ni. Ugyan ak kor so kat el árul a he lyi ro má ni ai ma -
gyar tár sa dal mi in téz mé nyek gyen ge sé gé rõl is, me lyek nem ren del kez nek
olyan ko hé zi ós erõ vel, ami lyet a csík som lyói ese mény so ro zat pro du kál nem -
ze ti ide o ló gia és val lá si kö tõ dés össze fon ódá sá val. A he lyi vé le mény for má ló
tár sa dal mi erõk, ki szo rul va az ese mény so ro zat pe ri fé ri á já ra, in kább a po pu lá -
ris kul tú ra, tu riz mus mezs gyé jén pró bál nak meg ha tá ro zó sze re pet kap ni.
A szer zõ zá rás ként meg ál la pít ja, hogy e komp lex ese mény so ro zat, amit ma csík -
som lyói bú csú ként is me rünk, az 1990 elõt ti gya kor lat hoz ké pest több szö rö sen 
mó do sult tér hasz ná la ti rend del, az azó ta ki tá gult és át fo gal ma zott je len té sek -
kel, a szak rá lis és pro fán ha tá ra i nak át ren de zõ dé sé vel mé gis csak a he lyi, re gi o -
ná lis és össz nem ze ti, val lá si és  világi sze rep lõk össz já té ka ként szü le tik meg.

Mo hai Lil la dol go za ta a ma gyar ka to li kus egy ház sze re pét és a bá zis kö zös -
sé gek rész vé te lét vizs gál ja a csík som lyói bú csún. Ku ta tá sa i ból ki de rül, hogy
a ma gyar ka to li kus egy ház nem vál lal sze re pet a Ma gyar or szág ról ér ke zõ za -
rán dok cso por tok mo bi li zá lá sá ban, meg szer ve zé sé ben, nem is nép sze rû sí ti
vagy tá mo gat ja az ilyen jel le gû te vé keny sé ge ket. A ma gyar or szá gi részt ve võk
ki sebb-na gyobb cso por tok ban, he lyi bá zis kö zös sé gek ön ál ló szer ve zõ dé sé -
ben ér kez nek a bú csú ra, és az ese mény so ro zat két ség te le nül fon tos szak rá lis
je len té se mel lett szá muk ra meg ha tá ro zó an nak össz nem ze ti jel le ge. Mind ez
ter mé sze te sen a rend szer vál tás utá ni idõk re vo nat ko zik, ami kor hir te len
meg nõtt a bú csú je len tõ sé ge és ha ta la mas tö me gek szá má ra lett von zó cél -
pont tá. A ma gyar or szá gi uta zó/za rán dok szá má ra Csík som lyó egy olyan hely, 
ahol val lá si ér zü let mel lett a ma gyar nem ze ti iden ti tás meg élé se is le he tõ vé vá -
lik, még hoz zá na gyon in ten zív és tér ben-idõ ben kon cent rált for má ban.
 Vörös Gab ri el la ha son ló te rü le ten vé gez te ku ta tá sa it: a ma gyar or szá gi lá to ga -
tók csík som lyói bú csús rész vé te lé nek mo ti vá ci ó it ke res te. Fi gyel me
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el sõ sor ban a je len ség tu risz ti kai as pek tu sa i ra te re lõ dött, il let ve arra ke res te
a választ, mi lyen arány ban és kap cso lat ban van egy más sal az eg zo ti kum ke re -
sé se, va la mint a nem ze ti és val lá si iden ti tás ki élé se Csík som lyón. A szer zõ kö -
vet kez te té se i ben el mond ja, hogy a fen ti ek ben meg je lölt há rom fé le mo ti vá -
ció nem ki zá ró la gos ka te gó ri ák a bú csún, az in ter júk alap ján ki de rül, hogy
több nyi re együtt, egy mást ki egé szít ve van je len mind há rom. So kak nál a val lá -
si ér zü let egy faj ta öku me niz mus sal is pá ro sul, mely el sõ sor ban a más fe le ke -
ze tû nem zet tár sak felé nyit (re for má tu sok, uni tá ri u sok pl.), te hát egy út tal na -
ci o na li zá ló dik is ez a ka te gó ria. A szer zõ meg ál la pít ja, hogy ez a faj ta val lá -
si-nem ze ti össze kap cso ló dás nem új je len ség Csík som lyón, lé te zett
ko ráb ban a szé ke lyek ön rep re zen tá ci ós gya kor la tá ban is (a Csík som lyói Má -
ria-kul tusz a leg jobb pél da erre, Szûz Má ria, mint köz be njá ró szent és a nem -
zet-kö zös ség vé del me zõ je). Vö rös dol go za ta a nem ze ti dis kur zu sok Be ne -
dict An der son-i „el kép zelt kö zös ség” jel le gén túl az ér zel mi as pek tus ra he lye -
zi a hang súlyt. Kü lö nö sen adek vát nak tû nik e meg kö ze lí tés ak kor, ami kor
egy tö me ges val lá sos-emo tív attitûddel párosul.

Tu riz mus és ha gyo mány té ma kör ben há rom ta nul mányt sze ret nék is mer -
tet ni zá rás ként. Er dély az úti köny vek tük ré ben cím mel Se bes tyén Ad ri enn az er -
dé lyi tu riz mus iránt ér dek lõ dõk nek írt úti köny ve ket te kin ti át, arra ke res ve
a vá laszt, mi lyen vál to zó tar tal ma kat, je len té se ket, ér té ke ket kí ván nak köz ve -
tí te ni ol va só ik felé. Te o re ti zál va né mi képp az úti köny vek, ka ta ló gu sok vi lá -
gát, meg ál la pít ja, hogy azok ban egy faj ta „ima gi nált, fik ci o nált va ló ság” je le -
nik meg, mint egy elõ re ve tít ve mind azo kat az „új vi lá go kat”, „fik ci ó kat”, me -
lyek még el uta zás elõtt el kép zel he tõ vé te szik mind azo kat a he lye ket, aho vá
az uta zó vá gyik. Vizs gá la ta eze ket a fik tív „Er dély-ké pe ket” kö vet te nyo mon
az el múlt év ti ze dek könyv- és ka ta ló gus anya gát elem ez ve. Összeg zé sé ben
meg ál la pít ja, hogy a ’40-es évek úti könyv-iro dal ma a kép zelt ol va só ban az Er -
dély hez mint meg szen telt, nem ze ti föld höz való ra gasz ko dást kí ván ja erõ sí te -
ni (jel leg ze te sen nem ze ti és népi épí té szet, vi se let, nyelv, ha gyo má nyok fel -
mu ta tá sán ke resz tül). A szo ci a liz mus ide jén író dott úti köny vek nem ze ti uta -
lá sai na gyon rej tet tek, a gyak ran „evi den ci a ként meg je le nõ ki je len té sek
ér tel mez he tet len né lesz nek olyan eset ben, ha az em pi ri kus ol va só nem ren -
del ke zik mind azok kal a tör té nel mi és kul tu rá lis is me re tek kel, me lye ket a szö -
veg min ta ol va só já ról fel té te lez”. Ezt kö ve tõ en, a rend szer vál tás után je len tõs
tar tal mi, üze net bé li vál to zá so kon es nek át e köny vek és ka ta ló gu sok. A szö -
veg sze mé lyes je len lé tet fel té te lez, az uta zás ra való fel szó lí tás te hát kö te le zõ
ere jû vé vá lik, fon tos a szö veg, s azon ke resz tül a nem ze ti közösség
élményének átélése Erdélyben.
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 Ká nya Kin ga dol go za ta egy lé pés sel to vább te kint, és a már meg va ló sult
uta zá sok, tú rák cél ja it és kul tu rá lis tar tal ma it elem zi. Konk rét eset ként Pa raj -
dot elem zi. Nem vé let len a vá lasz tás, hi szen a falu ked velt cél pont já vá vált
mind a ha zai, mind a ma gyar or szá gi tu ris ták nak az el múlt év ti zed ben. Ká nya
in ter jú i ban pa raj di szál lás adók és ma gyar or szá gi ven dé gek kap cso la tát, at ti -
tûd je it vizs gál ta. A ma gyar or szá gi lá to ga tók Er dély-ké pe i bõl ki emel ke dik
egy nosz tal gi zá ló, au ten ti ci tást ke re sõ el kép ze lés, mely sze rint Er dély ben ta -
lál ha tó meg az „iga zi ma gyar ság, és (pa ra dox mó don) az iga zi Ma gyar or szág”. 
A mai Ma gyar or szág gon do san meg konst ru ált „el len vi lá ga” fe dez he tõ fel
ezek ben a nar ra tí vák ban és el kép ze lé sek ben – ál lít ja a szer zõ. A „tér-idõ-kom -
mu ni ká ció” mo dell alap ján elemz ve e nar ra tí vá kat meg ál la pít ja, hogy az
 Erdélybe lá to ga tók e spe ci á lis hely szí ne ken a he lyi idõt meg él ve, a he lyi ma -
gya rok kal kö zös nyel ven kom mu ni kál va, ta pasz ta la ta i kat kü lön le ges él mény -
ként je le ní tik meg el be szé lé se ik ben. A tu ris ták egy ré sze va ló ban az au ten ti ci -
tás nyo má ba ered ve lá to gat el Er dély be és töl ti ott tu ris ta ide jét. Ugyan ak kor
van egy olyan tu ris ta-ka te gó ria, amely nem el sõ sor ban nem ze ti iden ti tása
meg erõ sí té se vé gett ke re si fel e hely szí ne ket, ha nem tu risz ti kai, ter mé sze ti
lát vá nyos sá ga ik mi att. Az él mé nyek nem ze ti as pek tu sá tól el vo nat koz ta ni
azon ban tel jes egé szé ben e csoport sem tud.

Szi ge ti Éva Ko rond ról írt ta nul má nya a nép mû vészt és tu riz mus vi szo -
nyát vizs gál ja. Ko rond falu kéz mû ves sé gé nek gon dos tör té ne ti át te kin té sét
kö ve tõ en a nép mû vé szet és ha gyo mány sze rep vál to zá sa it elem zi. Le szö ge zi,
hogy a tu riz mus nak két irá nyú ha tá sa fi gyel he tõ meg Ko ron don: „egy részt
hoz zá já rul a he lyi tár sa dal mi tu dat ki ala kí tá sá hoz (fenn tar tá sá hoz, meg õr zé -
sé hez), más fe lõl vissza fo gó, gát ló ere je és ha tá sa van a ha gyo má nyos ér té kek
meg õr zé sé ben, azok fenn tar tá sá ban”. Más szó val, két ség te len, hogy a meg nö -
ve ke dett tu riz mus és vá sár ló erõ ösz tön zõ leg hat a he lyi kéz mû ve sek re, ám
azok al kal maz kod va a piac el vá rá sa i hoz, íz lés vi lá gá hoz, haj lan dó ak a ha gyo -
má nyos for ma vi lág fel adá sá ra, il let ve je len tõs áta la kí tá sá ra. Hosszabb tá von
ez a kéz mû ves giccs el sza po ro dá sá val, a ha gyo mány kom mer ci a li zá ló dá sá val
jár – ál la pít ja mg a szer zõ. A tu ris ták (el sõ sor ban a ma gyar or szá gi lá to ga tók ról 
van szó) gyak ran kész „Er dély ké pek kel” a fe jük ben ér kez nek Ko rond ra,
olyan el vá rás min tá kat adva, me lyek hez a he lyi kis ipa ro sok, ke res ke dõk akar -
va-aka rat lan al kal maz kod nak. Ko rond kéz mû ves sé gé nek tör té ne ti át te kin té -
se is tük rö zi, hogy az min den kor iga zo dott az ak tu á lis el vá rá sok hoz, a kü lön -
fé le nép mû vé sze ti di va tok hoz. Az iga zán nagy vál to zást az a nagy mér té kû fo -
gyasz tói ér dek lõ dés hoz ta meg, mely a rend szer vál tás kör nyé kén, il let ve azt
kö ve tõ en je lent meg a fa lu ban, ek kor ra „hí gult” fel iga zán az au ten ti kus,
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he lyi ha gyo mány, s pró bált meg fe lel ni a lá to ga tók ál tal konst ru ált „Er dély-ké -
pek nek”, il let ve az abból fakadó vásárlói igényeknek. 

A meg hí vott ven dé gek kö zül a ko lozs vá ri Lõ rincz Kin ga dol go za ta a szak -
rá lis-nem ze ti ka te gó ri á ba so rol ha tó, mely egy sa já tos val lá si-tár sa dal mi je len -
sé get dol goz fel eset ta nul mány for má já ban.  Elem zé se a szõ ke fal vi Má ria-je -
le nés tör té ne tét és ér tel me zé sét adja a je le nés meg ta pasz ta ló já val, egy szõ ke -
fal vi öz vegy ci gány asszony al ké szí tett in ter jú alap ján, va la mint elem zi
a fa lu ban élõk vé le mény-áram la ta it, be széd mód ját. A szer zõ meg ál la pít ja,
hogy e je le né sek fõ tár sa dal mi funk ci ó ja a vál toz tat ni aka rás, a bé ké re, meg bé -
ké lés re való ösz tön zés, mely kü lö nös je len tõ ség gel bír hat egy ve gyes et ni ku -
mú fa lu ban. Az elem zés szerint tár sa dal mi-gaz da sá gi krí zis hely zet ben, mint
azt az ál ta la be mu ta tott pél da is alá tá maszt ja, meg nõ het a kö zös ség, de leg -
alább is egyes tag ja i nak transz cen dens irán ti fogékonysága.

Az ugyan csak ko lozs vá ri Vaj da And rás dol go za ta A pa rasz ti élet tör té net,
mint az iden ti tás (újra)ter me lé sé nek egyik esz kö ze cím mel egy sá rom be ré ki népi te -
het ség élet tör té ne tét, il let ve an nak konst ru á lá si fo lya ma ta it elem zi. Mint azt
záró kö vet kez te té se i ben el mond ja, nap ja ink ban a ha gyo má nyos vi lág ké pek
és kol lek tív tu dá sok meg ren dü lé sé vel a pa rasz ti tár sa dal mak ban, a népi kul tú -
rá ban is igény tá madt az iden ti tás új ra de fi ni á lá sá ra. Erre pél da az ál ta la elem -
zett élet tör té net is. 

Illyés Sán dor dol go za ta ha sonló té mát dol goz fel Az élet tör té ne tek ben meg je le -
nõ et ni ci tás egy ve gyes há zas ság ese té ben cím mel. Mint ahogy az a cím bõl is ki de rül,
elem zé sé nek köz pon ti ka te gó ri á ja az et ni kai iden ti tás és an nak vál to zá sai egy
há zas ság tör té ne té ben, el té rõ ge ne rá ci ók és tér be li el moz du lá sok függ vé nyé -
ben. Kö vet kez te té se i ben el mond ja a szer zõ, hogy a D. csa lád nál asszi mi lá ci ós
fo lya mat fi gyel he tõ meg a több sé gi nem zet irá nyá ba, me lyet vál to za tos nyel vi,
kul tu rá lis, et ni kai azo no su lá sok és nyelv hasz ná la ti hely ze tek tar kí ta nak.

A di ák kon fe ren cia ta ní tás-, ta nu lás mód szer ta ni sa já tos sá ga volt, hogy
a te ma ti kus blok kok a szak ma egy-egy ki emel ke dõ tu dó sá nak kor re fe rá tu má -
val és vi ta in dí tó sza va i val tel je sed tek ki. A Szék–Bu da pest: tra dí ci ók és vál to zá sok
címû blok kot Ke szeg Vil mos (BBTE MNAT) kor re fe rá tu ma és egy Fe jõs
Zol tán (Nép raj zi Mú ze um, Bu da pest) mo de rál ta vita zár ta. A Csík som lyó: ka -
to li kus bú csú, nem ze ti za rán dok lat és tu risz ti kai lát vá nyos ság pa nelt Pusz tai Ber ta -
lan (SZTE ET) kor re fe rá tu ma, il let ve Szar ka Lász ló (MTA KKI) vi ta in dí tó
gon do la tai tet ték ke rek eb bé. Az Er dé lyi tu riz mus és nem ze ti ha gyo má nyok blokk
kor re fe ren se Illyés Zol tán (MTA KVAT) volt, majd a zá ró vi tát, mely ben be -
kap cso ló dott Zen tai Vi o let ta (a pé csi Kul tu rá lis Ant ro po ló gia Spe ci a li zá ció
egyik ala pí tó ja) és Kür ti Lász ló (Mis kol ci Egye tem, Po li to ló gia Tan szék) is,
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Bodó Ju li an na (Re gi o ná lis és Ant ro po ló gi ai Ku ta tá sok Köz pont ja, Csík sze re -
da) mo de rál ta. A fel so rolt szak mai te kin té lyek nem „ha gyo má nyos” tan árok -
ként, ha nem a di á kok kal együtt be szél ge tõ-gon dol ko dó sze rep ben vet tek
részt a mû hely vi tán, ami ha tá ro zot tan sze ren csés pró bál ko zás nak bi zo nyult,
a di á kok és a szé les közönség okulására szolgált.

Él mény szám ba ment vé gig kö vet ni a fen tebb is mer te tett elõ a dá so kat
a pé csi mû hely kon fe ren ci án, me lyek kel re mél he tõ leg ha ma ro san írott for -
má ban is ta lál koz hat az ér dek lõ dõ szak ma.
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