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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
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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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vándorkonferenciája címmel 2016. október 14–15. 
között Ottományban megrendezett konferencia elő-
adásainak válogatását tartalmazza. A Kriza János 
Néprajzi Társaság, az MTA BTK Néprajztudományi 
Intézete és az Ottományi Kiállítóház közös szerve-
zésében lezajlott eseményen a korábbi konferenciák 
tematikájához (kulturális gyakorlatok és reprezen-
tációk; helyi örökség használata és megjelenítése) 
kapcsolódóan a reprezentációk és hagyománykonst-
rukciók őrzésében, termelésében és megjelenítésében 
fontos szerepet játszó archívumok kérdését vitatták 
meg a szakemberek. A tapasztalatcsere során bemu-
tatásra kerültek a különféle adatbázisok létrehozására 
és használatukra irányuló kutatások, az online meg-
jelenítés adta lehetőségek és a jövőbeli kihívások is.

A szerkesztők előszavát követően a tanulmá-
nyok sorát Vajda András Az archívum mint a kultu-
rális emlékezet és az örökségképzés színtere című 
írása nyitja. Ebben a szerző az archívumok funk-
cióit és felhasználási kontextusait, módjait, céljait 
ismerteti.

Balogh Balázs A magyar bevándorlók néprajzi 
kutatása amerikai archívumokban című tanulmá-
nyában az Egyesült Államokban élő magyarok ál-
tal létrehozott Bethlen Otthon archívumát és annak 
néprajzi anyagát mutatja be. Emellett szót ejt a töb-
bi magyar vonatkozású gyűjteményről és az ame-
rikai magyar közösségekben végzett kutatásáról is.

Gagyi József Sztrátya Domokos archívuma. 
Van, vagy nincs? címmel mutatja be egy jobbágy-
falvi földműves archiválási gyakorlatát, melynek 
kapcsán a szerző több, az archiválással és a kutató 
szerepével kapcsolatos kérdésre keresi a választ.

Egy felvilágosodás kori magyar polihisztor 
munkássága áll Simon András Görög Demeter 
gyűjtő és rendszerező munkája a szőlőfajták tekin-
tetében a 19. század első feléből című tanulmányá-
nak középpontjában. Ebben betekintést nyerhetünk 
Görög Demeternek a szőlészet és borászat moder-
nizációját szolgáló ampelográfi ai művébe, annak 
pedig az Érmellékre vonatkozó adataira, melyek 
néprajzi szempontból is érdekesek.

Bakos Áron „Hol új formába öntik a vilá-
got.” Halmágyi Ferenc katonakönyve és levelei 

(1914–1915) címmel közli és elemzi a nevezett 
személynek az első világháború idején írott kéz-
iratát. Ebből kiderül, hogy egy személy esetében 
milyen gyorsan és radikálisan változhat meg a ka-
tonasághoz és a háborúhoz való viszony, illetve a 
tapasztaltakat kifejező nyelv is.

Botos Árpád kéziratos halottas énekgyűjtemé-
nye címmel közli tanulmányát Szilágyi Levente, 
melyből egy fertősalmási református kántor kéz-
iratos énekgyűjteményét ismerhetjük meg. Emel-
lett a szerző elemzi az énekek lokális kontextusait, 
illetve a halotti szertartásokban máig fennmaradt 
diktálásos éneklés egyéni és társadalmi motiváci-
óit is.

Bednárik János A kitelepítettek ügyvédje. Egy 
magyarországi német közösség első négy évtizede 
Németországban Gödrösy Béla hagyatékának tük-
rében című írása egy ügyvéd hagyatékán keresztül 
ismerteti meg annak érdekképviseleti és közéleti 
tevékenységét, illetve a kitelepített németség egy 
csoportjának huszadik századi történetét és identi-
táskeresését is.

Pozsony Ferenc A székely népköltészet kuta-
tástörténete címmel ismerteti a székelyföldi nép-
költészeti kutatások történetét és felveti az így 
felhalmozott hatalmas anyag digitalizálásával, 
archiválásával és a közönség számára internetes 
felületen való elérhetőségével kapcsolatos kérdé-
seket is.

Ármeán Otília Vizuális és narratív stratégiák fon-
tossága az online adatbázisok, archívumok rend-
szerezésében című tanulmányában olyan vizuális 
és narratív stratégiákat ismertet, melyek segítségé-
vel az online adatbázisok semleges adatai úgyne-
vezett „okos adattá” válnak, és így számos lehető-
séget kínálnak az azokat használóknak.

Kinda István a Kovászna Megyei Művelődési 
Központ Hagyományos székelyföldi népi mestersé-
gek – revitalizálás, digitalizálás és népszerűsítés 
által név alatt futó projektjét és annak eredmé-
nyeit mutatja be. Az online adatbázisépítés szere-
pe a hagyományos székelyföldi népi mesterségek 
revitalizációjában című értekezésből megismer-
hetjük, hogy a program keretében milyen kutatói 
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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.
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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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