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A Kriza János Néprajzi Társaság Kulturális gya-
korlat és reprezentáció alcímet viselő 21. évkönyve 
a Haáz Rezső Múzeummal közösen szervezett szé-
kelyudvarhelyi vándorkonferencián elhangzott elő-
adásokból válogat. A 2013. április 19–20-án lezajlott 
konferencián előadók a társadalom és a kultúra konst-
rukcióinak értelmezései; a társadalmi és kulturális 
gyakorlatok; a kulturális rendszerek és hálózatok; a 
kultúra előállítása és használata; a kultúra helyei és 
médiumai; a kulturális közvetítés és kultúraközvetí-
tők; a termékké válás, kommodifi káció és kultúra; a 
határteremtés és -átlépés: identitásfolyamatok és rep-
rezentációik; a változó közösségek, átalakuló régiók; 
a mikrovilágok és globális rendszerek kérdésköreit 
boncolgatták.

A szerkesztők ajánló sorait követően Nagy Zsolt 
tanulmánya következik, amely a Kitalált hagyomá-
nyok – lokális ünnepek. A belső-erdélyi és partiumi 
gyümölcsfesztiválok kialakulásának 19. századi előz-
ményei címet viseli. A nemcsak néprajzi, hanem ker-
tészmérnöki képesítéssel is rendelkező szerző a ma 
oly divatos és elterjedt termésfesztiválok történeti 
hátterébe nyújt betekintést, körbejárva a lokális ünne-
pek és a kitalált hagyományok kérdéskörét is.

Jakab Albert Zsolt Megemlékezési ünnepségek 
Kolozsváron a dualizmus korában című, statisztikai 
adatokkal, grafi konokkal jól illusztrált tanulmány a 
„kincses város” dualizmus kori megemlékezési ün-
nepségeit, az emlékállítási szokásokat ismerteti. Az 
írás rámutat arra is, hogy ezek a gyakorlatok hogyan 
váltak fokozatosan a nemzeti tartalom megjelenítésé-
nek eszközeivé.

Ilyés Sándor Narratív reprezentáció és szubkultu-
rális gyakorlat: kolozsvári fi atalok az 1950–1960-as 
évek munkásklubjaiban című tanulmánya a kolozsvá-
ri munkásklubok korabeli világába kalauzol el min-
ket. Ebből kiderül a hivatalos (szocialista) diskurzus 

és a narratív reprezentáció közötti kettősség is, illetve 
képet kaphatunk arról is, hogy mi jellemezte a fi atal 
munkások szabadidő eltöltési szokásait a szocializ-
mus korai éveiben.

A háromszéki tömbmagyarság és a közöttük 
élő kisebbségek, a románok és cigányok együtt-
éléséről szól Szabó Lilla Kisebbségi közösségek 
Háromszéken: románok és cigányok című írása. 
A történelmi felvezetés mellett a századok során le-
zajlott népesség-összeírások adatainak elemzésére, az 
említett közösségek megjelenésének és fejlődésének 
bemutatására vállalkozik a szerző.

A terepmunkán és egyházi iratok feldolgozásán 
alapuló kutatásában Szikszai Mária egy szatmári sváb 
falu, Kaplony szakrális időtagolását vizsgálja. Az idő 
szakrális tagolása egy szatmári sváb faluban címmel 
megjelent tanulmányból megismerhetjük a helyi val-
lásos élet jellemzőit és a helyi vallásos társulatokat is. 

Mogyorósi Ágnes A csatkai búcsú identitásfor-
máló ereje a cigány zarándokok körében címmel köz-
li egy dunántúli búcsújáróhelyen végzett kutatásának 
eredményeit. Ebből kiderül, hogy a csatkai búcsú az 
oda járó cigányok számára nemcsak vallási élmény, 
hanem profán közösségi megnyilvánulás is, ahol az 
egyház mellett a politika is identitásformáló üzenete-
ket kíván a cigányság felé eljuttatni.

Nagy Ákos a rendszerváltás után hírhedté vált 
nyárádtői felekezetközi konfl iktusról ír a Templom a 
határon. Egy felekezetközi konfl iktus identitásfolya-
matai és reprezentációi című tanulmányában. Górcső 
alá veszi a görög katolikus és az ortodox egyház el-
lentétét országos majd helyi szinten is. Az írás ennek 
a templomrombolást is magában foglaló szembenál-
lásnak érték- vagy érdekkonfl iktus jellegét és a szim-
bolikus térfoglalás lezajlását is megvizsgálja.

Zsigmond Júlia Mit szabad a szabadidőben? 
A vallásosság hatása bibliaórás kolozsvári református 
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egyetemisták szabadidő-szervezésében című írásában 
két kolozsvári református egyetemista közösség tag-
jainak szabadidő-szervezési stratégiáit vizsgálja. Bár 
egy felekezethez tartoznak, a két csoport vallási men-
talitása különbözik, ami a mindennapi élet szervezé-
sében és ezáltal a szabadidő eltöltésének mikéntjében 
is tetten érhető.

Pulszter Zsuzsanna Magyarország egyik hátrá-
nyos régiójában kutatott, és a Gazdasági stratégiák, 
értékrendek és a Szociális Földprogram összefüggései 
egy ormánsági kistelepülésen című tanulmányában 
összegezte tapasztalatait. Ebből kiderül az is, hogy a 
munkanélküliség és a szociális problémák megoldá-
sára létrehozott mezőgazdasági program sikerét vagy 
sikertelenségét milyen tényezők befolyásolják. 

Szőcsné Gazda Enikő 1880–1945 közti adatok az 
egyházak, nőszövetségek székelyföldi népművészet-
irányító tevékenységéhez címmel közöl adatokat a 
székelyföldi egyházak és nőegyletek népművészet-
irányító és -felújító tevékenységéről. A tanulmány 
több évtizedet átfogva mutatja be, hogy milyen sze-
repe volt az említett intézményeknek a népi ipar lét-
rejöttében, népszerűsítésében, illetve milyen hatással 
voltak ezek a mozgalmak a Székelyföld kultúrájára 
és gazdaságára.

P. Buzogány Árpád A népművészet határán című 
írásában Udvarhely környéki falvak népművésze-
tével, a népművészeti (vagy annak tartott) tárgyak 
készítőivel, kereskedelmi stratégiáival és az ezeken 
a termékeken használt népi, illetve vallásos motívu-
mokkal foglalkozik. Külön fi gyelmet kapnak az utób-
bi évtizedekben végbement változások, így a vallási 

szimbólumok profanizálódásáról is képet kaphatunk 
a tanulmányból.

Simon Krisztián Amatőr együttesek táncházzal 
való viszonya. A debreceni és kolozsvári kérdőíves 
felmérések összehasonlító vizsgálata című tanulmá-
nyában a jelzett nagyvárosok amatőr néptáncegyüt-
teseinek a táncházmozgalomhoz való viszonyát kér-
dőíves módszerrel vizsgálta, és kimutatta a két város 
mozgalmában tapasztalható eltéréseket is.

Vajda András A Maros megyei tájházak, falumú-
zeumok és néprajzi gyűjtemények jelenkori használa-
ta kapcsán a megye ilyen jellegű magyar intézményeit 
veszi számba. Emellett az adott közösségre való hatá-
sukat és a vidéki magyar lakosság hagyományokhoz 
és a múlthoz való viszonyát, illetve a patrimonizáció 
kérdéskörét is megvizsgálja.

Tekei Erika A lokális kultúra reprezentációja és 
egy néprajzi kiadvány recepciója Magyarvistában 
címmel egy vistai autodidakta népi specialista köny-
vének utóéletét vizsgálja. Kiderül, hogy a különböző 
kommunikációs technológiák hogyan halmozódnak 
egymásra, a különböző regiszterek váltogatása mi-
ként hat a kulturális örökségre és a helyiek hagyomá-
nyokhoz való viszonyára. 

A konferencián elhangzott előadások és a meg-
jelent tanulmányok jól példázzák, hogy a kulturális 
gyakorlatokkal és reprezentációkkal foglalkozó nép-
rajzi kutatások milyen széles skálán mozognak, és 
az ilyen jellegű tematikák iránt érdeklődők számára 
hasznos olvasmány lehet az Ilyés Sándor és Jakab 
Albert Zsolt szerkesztette évkönyv.

Nagy Ákos

Tanulmányok a néprajz és az archívumok kapcsolatának 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről
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A Kriza Könyvek sorozatban megjelent Örökség, 
archívum és reprezentáció című tanulmánykötet – 
ahogy a cím is jelzi – a ma már mindenütt jelen való, 

a kutatás helyszíneként és termékeként egyaránt mű-
ködő archívumokat veszi górcső alá. A kötet Az archí-
vumok használatának változó kontextusai – a KJNT 
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