
 

Nemzetiségeket a nemzeti jegyzékre!  

 

Az UNESCO szellemi kulturális örökség egyezménye 

és hazai megvalósítása 

  

Összefoglaló 

a 2013.  március 7-én, a budapesti Néprajzi Múzeumban tartott fórumról 

  

A Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya, valamint a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága szervezésében, nagy érdeklődés mellett 

került sor a szakmai fórumra. Az előadókat és a hallgatóságot Horváth Sándor, a Magyar 

Néprajzi Társasság nemzetiségi Szakosztályának elnöke köszöntötte. 

 Csonka-Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Intézet Szellemi Kulturális Örökség 

Igazgatóság vezetője „A szellemi kulturális örökség egyezmény és hazai megvalósítása. A 

jegyzékre kerülés folyamata” c. előadásában először általánosságban szólt a kulturális javak 

védelmének fontosságáról és az Egyezmény elfogadásának előzményeiről. Az UNESCO 

2003. október 17-én fogadta el az Egyezményt a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. 

Ennek az egyezménynek az elfogadását számos nemzetközi jogi dokumentum kidolgozása 

előzte meg, többek között az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az 1966. évi 

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az 1966. évi Polgári 

és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az 1972. évi Világörökség 

Egyezmény, amelynek mintegy továbbgondolása a most ismertetett Egyezmény a szellemi 

kulturális örökségről. Az Egyezményhez 2004 óta csatlakoznak az államok. A 2003-ban 

elfogadott Egyezményhez való csatlakozást Magyarországon a 2006. évi XXXVIII. törvény 

hirdette ki. Hazánk 39. volt a csatlakozó államok sorában. 

 A nemzetközi egyezmény célkitűzése a szellemi kulturális örökség megőrzése, az érintett 

közösségek szellemi örökségének tiszteletben tartása és az örökség jelentőségének 

tudatosítása helyi, nemzeti és nemzetközi szinten, továbbá a kulturális sokszínűség 

megőrzésének biztosítása. Az igazgatónő ismertette a szellemi kulturális örökség 
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megnyilvánulásának különböző színtereit (szóbeli hagyományok, a nyelv mint a szellemi 

kulturális örökség hordozója, tradicionális előadóművészetek, társadalmi szokások és rítusok, 

ünnepi események, a természettel és  a világegyetemmel kapcsolatos ismeretek, valamint a 

hagyományos kézműves termékek előállításához szükséges tudás és készségek). 

Az UNESCO nemzetközi szinten három listát indított útjára 2009-ben a szellemi kulturális 

örökség védelme érdekében. Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív 

listájára a részes államok terjeszthetik fel ajánlásaikat. Ez a lista napjainkban 259 elemet 

tartalmaz; hazánk szellemi kulturális értékei közül a mohácsi busójárás szerepel közöttük. „A 

sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökség listáján jelenleg 31 elem szerepel. Olyan 

elemek ezek, amelyek valamilyen szempontból veszélyeztetettek, például fennáll végleges 

eltűnésüknek a veszélye (pl. mongol hőseposz éneklés). A harmadik lista „A szellemi  

kulturális örökség védelmét célzó programok, projektek és tevékenységek”, azaz a jó 

gyakorlatok listája. Magyarország 2010-ben felterjesztette e listára „A táncház-módszer mint 

a szellemi kulturális örökség megőrzésének magyar modellje” című jelölését.. Az UNESCO a 

Szellemi Kulturális Örökség Alap révén anyagilag is támogatja a legveszélyeztetettebb 

gyakorlatokat, továbbá a legjobb megőrzési gyakorlatokat és ezek terjesztését. 

Csonka-Takács Eszter a szellemi kulturális örökség struktúrájának ismertetése után rátért az 

egyezmény nemzeti szinten való megvalósításának ismertetésére. A szellemi kulturális 

örökség megőrzéséről szóló egyezményhez csatlakozott részes államok a csatlakozással 

vállalják, hogy helyi (országos) szinten megkezdik a szellemi kulturális örökség elemek 

azonosítását, nyilvántartásba vételét, szakértői testületek felállítását, kutatási módszerek 

kifejlesztését, szakértők képzését, továbbá biztosítják a szellemi kulturális örökséghez való 

hozzáférést, dokumentációs intézményeket hoznak létre. Kulcsszerepe van annak is, hogy az 

oktatási tananyagokba beemelik a szellemi kulturális örökség ápolásának tudatosítását. 

 A továbbiakban Csonka-Takács Eszter ismertette azt a folyamatot, amelynek során a jelölni 

kívánt jó példák, legjobb megőrzési gyakorlatok felkerülhetnek a szellemi kulturális örökség 

nemzeti jegyzékére. A jelölési anyagot egységes formanyomtatványon, kötelező 

dokumentációval ellátva kell benyújtani a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális 

Örökség Igazgatóságához, majd nyilvántartásba vétel és szakmai véleményezés után az 

egységes szempontok szerint előkészített dokumentációt nemzeti bizottság vitatja meg és tesz 

javaslatot a felvételre. A miniszteri döntés alapján nyilvántartásba kerülő programok, 

tevékenységek közzététele többek között a honlapon történik. A nemzeti bizottság ebből a 

nemzeti nyilvántartásból választja ki azon elemeket, amelyeket felterjesztésre javasol az 

UNESCO által létrehozott „A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló programok, 

projektek és tevékenységek" regiszterébe, vagyis a reprezentatív listára. Az előadó 

hangsúlyozta, hogy az egyes szellemi kulturális örökség elemek felvételét magának a 

közösségnek kell kezdeményeznie. Csak az az elem kerülhet fel a jegyzékre, amelyet a 

közösség élő, saját örökségeként ismer el. 

 A szellemi kulturális örökség fogalmát és rendszerét bemutató, közel egyórás előadást 

követően került sor a jó gyakorlatok ismertetésére. „Mendeiek a nemzeti jegyzéken. Egy 

evangélikus szlovák közösség példája” c. előadásában Labadics Istvánné, a Mendei 

Evangélikus Gyülekezet felügyelője beszélt a nemzeti jegyzékre felkerült elem, a „Pünkösdi 

templomdíszítés Mendén” szokásáról. Az előadó beszélt a szlovák közösség sajátosságairól és 

ismertette a népszokást, valamint a jegyzékre kerülésük folyamatát. Hangsúlyozta a 

népszokás továbbélésének fontosságát és kiemelte a pünkösdi templomdíszítés szokásának a 
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község és a szlovák közösség életére gyakorolt pozitív hatását. A nemzeti jegyzékre kerülés 

következtében tavaly tavasszal nagy sikerű táncház-találkozót is rendeztek Mendén. 

 A következő előadó Ferkov Jakab, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója volt. 

„Busójárás Mohácson – egy sokac szokás az első magyarországi elem az UNERSCO 

Reprezentatív listáján” c. előadásában a múzeum igazgatója ismertette a busójárás 

népszokásának eredetét, jellemzőit, a busójárásban részt vevő csoportok összetételét, 

szokásait. Szólt a Kanizsai Dorottya Múzeum munkásságáról, amelynek egyik gyümölcse, 

hogy az UNESCO reprezentatív listájára felkerült ez a hazai népszokás. Ferkov Jakab 

kiemelte, hogy a busójárásnak a szellemi kulturális örökség elemei közé kerülése éppen hogy 

erősíti a sokác identitás megélését, ráadásul a busójárók más tevékenységeik során is közös 

csoportot alkotnak, tehát ez a hagyomány erősíti a közösségiséget a községben. 

 „A szellemi örökségvédelem határon átnyúló lehetőségei: a rönkhúzás példája nyomán” 
c. előadásában Mukicsné Kozár Mária néprajzkutató, az Országos Szlovén Önkormányzat 

kulturális bizottságának elnöke először általánosságban beszélt a magyarországi szlovénekről. 

A nemzeti listára négy szlovén örökségelemet is jelöltek: 1. a magyarországi szlovén 

nyelvjárás; 2. a nagyszombati durrogtatás; 3. a harangütés temetéskor; 4. a rönkhúzás. 

Vetítettképes előadásában Mukicsné Kozár Mária a rönkhúzás hagyományát ismertette. A 

farsangi időszakot a falu közössége a szerelem beteljesedése idejének tartotta; ilyenkor volt 

régen a legtöbb házasságkötés. Azokban a falvakban viszont, ahol nem volt házasságkötés a 

farsang idején, a pártában maradt lányokat, nőtlen legényeket álházassággal, 

mókalakodalommal figurázták ki. Ez a rönk azt szimbolizálja, hogy a lányokat hozzákötik, 

hadd húzzák, ha már nem mentek férjhez ebben az évben. A rönkhúzás tehát vénlánycsúfoló 

játék és egyben a tél temetése, a tavasz köszöntése. A rönkhúzás ceremóniája határon átnyúló 

örökségelem. A nemzeti listára való felkerülése biztosítja a népszokás továbbélését a 

közösségben. 

Az érdekes, színes előadásokat a jelen lévő szakemberek érdeklődéssel hallgatták, és a fórum 

befejező részében több hozzászóló is megosztotta a közönséggel a szellemi kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos véleményét, tapasztalatait. 

  

A beszámolót Osvát Anna készítette. 
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OSVÁT ANNA 

A Társadalmi Együttélés szerkesztője, 

Titkársági referens, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

Osvat@ajbh.hu 

Az ELTE BTK francia-könyvtár szakán végzett. Pályáját a Corvina Kiadóban kezdte, ahol 

1982 és 1994 között korrektorként és kéziratelőkészítőként dolgozott. Ezt követően több évig 

egyéni vállalkozóként műfordítói és szerkesztői munkát végzett. 2001 és 2011 között az MTA 

Kisebbségkutató Intézetében dolgozott tudományos ügyintézőként. Jelenleg az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatalában Kállai Ernő titkárságán dolgozik, mint titkársági referens. 
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