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A TANULMÁNYOK TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓI ANGOL ÉS MAGYAR NYELVEN

REZÜMÉ

Kapitány Ágnes és Kaitány Gábor: Verseny.  
(A verseny néhány szociokulturális aspektusáról)

SUMMARY

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: Some socio-cultural aspects of Competition

A szerzők ebben az esszében a versenynek az 
emberi társadalomban játszott szerepét elemzik. Ta-
gadják azt az állítást, hogy a verseny a társadalom 
legfőbb – sőt, tulajdonképpen egyetlen – mozgatója 
lenne. Bemutatják a verseny áldásait és ártalmait, 
sajátos szerepét (és korlátait) a kapitalizmusban. 
Külön foglalkoznak a tárgyak versenyével (áruként 

a piacon, és státusz-szimbólumként a presztízs nö-
veléséért folytatott versenyben). Bemutatják, ho-
gyan ülteti el az iskola a versenyszellemet, és hogy 
folytatódik az emberek „versenyzővé” szocializálása 
a médiában. Jelzik a verseny és az elitizmus közötti 
kapcsolatot. Végül felvetik a versenytársadalom al-
ternatívájának lehetőségét.

Th e authors analyse the role of competition in 
the human society. Th ey don’t agree with those, 
who regard competition as the fi nal – even single 
– mover of the society. Th ey present the boons and 
the damages of competition, and its special role 
(and its bounds) in the capitalist economy and so-
ciety. Th ey deal with the competion of objects (on 

the market and on the fi eld of prestige). Th ey show, 
how the school plants the spirit of competition into 
the mind of children, and how media follows this 
work. Th ey demonstrate the connection between 
the competition and the elitism. Finally, they raise 
the possibility of an alternative of the „Competi-
tion society”.
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SZINOPSIS

Laki Ildikó: Culture without borders

SYNOPSIS

Laki Ildikó: Culture without borders

Rövid összefoglalóm egy olyan nemzetközi kul-
turális rendezvény bemutatására vállalkozik, amely 
a szó nemes értelmében a határ nélküli kultúra 
terjesztését tűzi ki célul. A nemzetközi kulturális 
eseményként köztudatban lévő százhalombattai 
Summerfest Fesztivál évről évre az egyik legnépsze-
rűbb kezdeményezés a tradicionális és modern nép-
tánc-fesztiválok között. Jelentőségét azonban nem 
e kettősség, hanem azok a hosszútávú kooperációk, 

szakmai kapcsolatok, területi együttműködések 
adják, amelyek a közel húsz év alatt jöttek létre a 
fesztivál résztvevői és a különböző országok, illetve 
azok résztvevői között. A tanulmányban kifejtésre 
kerül e kapcsolatok jelentősége, az együttműködés-
ben rejlő értékek feltárása, mellyel azt is szeretném 
bebizonyítani, hogy a kulturális hatások nem kö-
tődnek a területiséghez, térséghez, hanem ezekből 
mindenki részesülhet.

Th e main purpose of my short summary is to 
describe an international cultural event that has as 
its stated goal the diff usion of culture not restricted 
by national frontiers and other artifi cial barriers. 
Th e annual Summerfest Festival at Százhalombatta 
has by now entered the calendar of international 
cultural events as one of the most popular initia-
tives in traditional and modern folk dance festivals. 
Its signifi cance, however, lies not in this duality of 
styles, but rather in the long-term collaborations, 

professional links, and cooperation among diverse 
geographical areas that came into fruition in nearly 
twenty years among the festival participants and 
the various countries represented.  In the paper the 
signifi cance of these contacts is elaborated on and 
the inherent values present in this joint eff ort are 
explored. With these I intend to prove that cultural 
eff ects do not correlate with territoriality, but rather 
could be shared without such constraints among all 
those interested.
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REZÜMÉ

József N. Szabó: Értelmiség és hatalomváltás (1945-1946)

SUMMARY

N. Szabó József: The Intelligentsia and the Change of Political Power (1945-1946)

A korszak értelmiségpolitikájának elemzéseiből 
látható, hogy a koalíciós pártok tisztában voltak az-
zal, hogy az ország demokratizálása és modernizá-
lása az értelmiség aktív közreműködése nélkül nem 
lehetséges. Az értelmiség helyének a demokratikus 
Magyarországon való kijelölésekor a politikai pár-
tok nem vonatkoztathattak el a rétegnek a két vi-
lágháború közötti helyzetétől és a hatalomhoz való 
viszonyától. Ugyanakkor az értelmiségnek is tisztá-
ban kellett lennie azzal, hogy a politikai rendszer-
változás miatt funkciója lényegesen módosult.

Kezdetben mégsem következett be a közös érde-
kek felismerése és egyeztetése. Egyrészt azért, mert 
az utat és távlatot veszített értelmiség nagy része nem 
találta a helyét az új Magyarországon. Másodsorban 
azért, mert a pártok egyes képviselői sem kívántak 
megfelelő szerepet juttatni nekik az újjászületésben. 
Erről a pártok között vita is keletkezett. A vita arról 
folyt, hogy a múltbeli szerep alkalmassá teszi-e az 
értelmiséget arra, hogy részt vegyen az újjáépítés-
ben, illetve hogy mely csoportjai vonhatók be az új 
Magyarország megteremtésébe.

Analysis of policy decisions concerning the in-
telligentsia in the period reveal that the coalition 
parties were well aware of the fact that no democ-
ratization and modernization of the country were 
possible without the active participation of the 
intelligentsia. When specifying the role of the in-
telligentsia in a democratic Hungary, the political 
parties could not disregard the role this layer played 
between the two world wars or its relationship to 
those in power. At the same time, the intelligent-
sia also had to realize that its function had signifi -
cantly altered on account of the change of political 
power.

Yet, common interests were not recognized and 
agreed at fi rst, partly because most intellectuals who 
had lost their way and perspective did not fi nd their 
place in the new Hungary, partly because some rep-
resentatives of the parties concerned did not intend 
to give them a suitable role in the process of rebirth 
either. Th is gave rise to some debate among the par-
ties too. Th e debate focused on whether its role in 
the past made the intelligentsia suitable for taking 
part in the process of reconstruction at all and if yes 
which groups of it could be involved in creating a 
new Hungary.



114 Kultúra és Közösség

ABSZTRAKT

Fényes Hajnalka – Kiss Gabriella: Az önkéntesség szociológiája 

SUMMARY

Fényes Hajnalka – Kiss Gabriella: Sociology of volunteering 

Napjainkban erősödik az önkéntesség iránti 
gyakorlati és elméleti érdeklődés. A dolgozat elmé-
leti részében foglalkozunk az önkéntesség defi niálá-
si problémáival, főbb jegyeivel, értelmezési keretei-
vel, funkcióival, motivációival, valamint típusaival 
és aktivitási területeivel. Megállapítjuk, hogy az 
önkéntes tevékenység sajátos funkciókkal bír a fi -
ataloknál is. Vizsgáljuk, hogy hogyan illeszkedik az 
önkéntesség a hallgatók három fő tevékenységéhez: 
a tanuláshoz, a munkához és a szabadidős elfoglalt-
ságokhoz. Dolgozatunk empirikus felében a diákok 
önkéntes munkavégzését térképezzük fel a Debre-
ceni Egyetem hallgatói körében egy 2010-es online 
kérdőíves kutatás keretében. Megállapítható, hogy 

a fi atalok növekvő arányban, de az önkéntes munka 
jelentőségéhez és a külföldi részvételi arányokhoz 
képest csak kismértékben vesznek részt az önkéntes 
tevékenységekben. A szakirodalom tanulsága sze-
rint napjaink fi ataljaira az új típusú (nem feltétle-
nül altruista motivációjú) önkéntesség a jellemző. 
Dolgozatunkban az önkéntes tevékenységre ható 
okokat is feltérképezzük egy logisztikus regressziós 
modell keretében. Eredményeink szerint a klasszi-
kus demográfi ai változók csak kis mértékben, míg 
az értékek és a vallásosság szignifi kánsan befolyásol-
ja az önkéntesség gyakoriságát a fi atalok körében, 
összhangban a külföldi szakirodalom eredményei-
vel.

Nowadays the theoretical and practical inter-
est in volunteering is becoming more pronounced. 
In the theoretical part of our paper we will discuss 
the defi nitions, characteristics, theoretical frames, 
functions, motivations, types and fi nally the activ-
ity fi elds of volunteering. We can state that in the 
case of young generation there are special functions 
of volunteering as well, and we examine how vol-
unteering fi ts into the three main activities of stu-
dents: studies, work and leisure time activities. In 
the empirical part of our paper we will focus on vol-
unteering of the students studying at the Univer-
sity of Debrecen, in the frame of an online quan-
titative research in 2010. We have found that the 

regularity of students’ voluntary work increased, 
but compared to its’ importance and the participa-
tion rates abroad they do voluntary work only very 
rarely. Based on the literature the young generation 
today participates in new types of volunteering, in 
which their motivation is not dominantly altruistic. 
In our paper we also explore the factors eff ecting 
volunteering of the young generation in the frame 
of a logistic regression model. Our data show that 
the eff ects of classical socio-cultural variables are 
weak, but the religious attitudes and the values of 
students infl uence signifi cantly the frequency of 
volunteering, in accordance with the literature.
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ÖSSZEGZÉS

A.Gergely András: A raygam-ok neotribalizmusa

SUMMARY

A.Gergely András: Re-tribalisation of the Raygam people

Az antropológiai esszé a másság megkülön-
böztetésével összefüggő szempontokat vizsgálja a 
Raygam társadalom néhány viselkedési és kulturális 
megnyilvánulása alapján, távolságtartó fi gyelmet 
fordítva a politikai magatartások környezeti, kap-
csolati és intézményközi hatásaira. A Raygam kul-
túra kortárs jelenségei számos kutatási irány alapján 
elfogódottan megközelítettek, a kevés specifi kus 
szociológiai és antropológiai szakirodalom dacára a 
Másság olyan átható megjelenési formáira fókuszál-
tak, melyeknek a hasonló típusú társadalmakban 
már bevált leírása van (klán-szervezet, államiasulási 

folyamatok, mágikus és spirituális-rituális techni-
kák). E megjelenítésekkel oppozícióban a tanul-
mány némiképpen szatirikus tónust vállal, jelezve, 
hogy a Másságok megismerésében elért kultúraku-
tatási szempontok nemegyszer csupán néhány erő-
teljes vonást mutatnak fel, midőn a meghatározó 
átmeneti folyamatok látszólagos/tetszőleges lénye-
gére irányulnak. A dolgozat analogikus viszonyban 
áll Horace Miner elhíresült tanulmányával, annak 
példáját követve fordít fi gyelmet a saját társadalom 
kutatásának értékviszonylagosságára.

Th e article to examine (with a degree/pretense 
of anthropological self-distancing) aspects of the 
behavior and society of an example in many aspects 
of Raygam culture or their civilization, paid special 
attention to the Cult and their eff orts to modify the 
socio-political environment, castes and political at-
titudes in contemporary Raygam culture, including 
certain research strategy demonstrates that a perva-
sive infl uence on many institutions in Raygam so-
ciety. Various anthropologists and sociologists have 

used, in fact, expressive presentation of the diversity 
of ways in which diff erent people behave in similar 
situations with respect to clan organization or state-
less practices of the Raygams in the light of magical 
beliefs of their spiritual present world. In this light, 
the study satirizes anthropological papers on "oth-
er" cultures, and the culture of the more powerful 
individuals in this society, referred to in terms of 
the number of such ritual centers it possesses.
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ÖSSZEFOGLALÓ

Korbai Hajnal: Szimbolikus kutatások /Victor Turner, 1975/ 

SUMMARY

Korbai Hajnal: Symbolic Studies /Victor Turner, 1975/

A szerző a saját kultúra megértésének és eltérő 
szintjeinek megjelenési módjaival kapcsolatos viták 
megjelenítője, maga is a brit strukturalista kutatói 
iskola képviselője, aki ezért a nyelvészeti, a struktu-
rális, valamint a kognitív antropológia révén a szim-
bólumokat, jeleket, jelképeket, ikonokat, indexeket 
és más hasonló kulturális vagy kommunikációs 
entitásokat és eszközöket mint absztrakt rendsze-
rek részeit tanulmányozza, melyeket egyes kutatók 
szövegekből, megfi gyelésekből és kontrollált in-
terjúkból csalnak elő. Ez a cikk ezzel ellentétben a 
szimbólumokra mint a társadalmi folyamatok há-
rom típusára összpontosítja fi gyelmét: a politikai, a 
rituális és a gyógyításhoz kapcsolódó folyamatokra. 
Az elmúlt évek sok antropológiai írása foglalkozott 
a társadalmi dinamikában rejlő szimbólumokkal. 
Észlelhető tendencia, hogy a gyakorlati és a szim-
bolikus tevékenységek kutatását újfent kibékítsék. 
Az összekötő keretet a társadalmi dinamika szolgál-
tatja. A szimbólumokat úgy tekintik, mint amiket 
különféle erők – fi zikai, erkölcsi, gazdasági, politi-

kai, stb. – eszközül használnak fel működésükhöz a 
szociális kapcsolatok elkülöníthető, változó terüle-
tein. A szimbólumok e tulajdonságai – többértel-
műség, az asszociációk komplexitása, homályosság, 
nyitott-végűség, szemantikában az érzelmek és az 
akarat előtérbe helyezése a gondolkodáshoz képest 
– kapcsolatban állnak dinamikus minőségükkel. A 
szimbólumok így a társadalmi tevékenységek – és 
a nyilvános arénában zajló személyes cselekvések – 
kioldói. Többértelműségük lehetővé teszi csoportok 
és egyének széles körei számára, hogy ugyanahhoz 
a jelölő-eszközhöz változatos módokon kapcsolód-
janak. A szerző a vallási és rituális elemek közötti 
jelentéstereket vizsgálja mint a kulturális identitás-
sal összekapcsoló jelenségeket: a ritualizálódás és 
szimbólumhasználat a közösségek megnyilvánulási 
módja, mely a Mások iránti nyitottság és közeledés 
eszközeként hozzájárulhat az emberi társadalmak 
megértésének, átmeneteiknek mélyebb ismereté-
hez.

Victor Turner was confronted with the enig-
matic problem of trying to the individual form and 
style of each culture. He began as an orthodox Brit-
ish structural-fundamentalist and collected data on 
social and political organization. Linguistic, struc-
tural, and cognitive anthropology study symbols, 
signs, tokens, icons, indices, and similar cultural 
or communicational entities and devices as parts 
of abstract systems elicited by investigators from 
texts, observations, and controlled interviews. Th is 
article, to the contrary, focuses on symbols in three 
types of social processes: political, ritual, and thera-
peutic. Much anthropological literature in the past 
few years has been concerned with symbols in social 
dynamics. A trend is detectable towards a renewed 
reconciliation between studies of pragmatic action 
and studies of symbolic action. Social dynamics 
provides the linking frame. Symbols are seen as 
instrumentalities of various forces-physical, moral, 
economic, political, and so on-operating in isola-

ble, changing fi elds of social relationships. Th ese 
properties of symbols-multivocality, complexity of 
association, ambiguity, open-endedness, primacy of 
feeling and willing over thinking in their seman-
tics, their propensity to ramify into further seman-
tic subsystems – are connected with their dynamic 
quality. Symbols are triggers of social actionand of 
personal action in the public arena. Th eir multivo-
cality enables a wide range of groups and individu-
als to relate to the same signifi er-vehicle in a vari-
ety of ways. Turner viewed all rituals as containing 
religious or spiritual components in the referents 
of the symbolism involved. He also viewed ritual 
as the essential mechanism for transmission of cul-
tural identity. Valuing ritual and its symbolism, to-
gether with the experience of communitas for those 
making the transition from one phase to another, 
are Turner's contribution to our understanding of 
how we can better human society.
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ÖSSZEFOGLALÓ

Menyhárt Krisztina – Gulyás Judit: Régi idők szövegeinek interdiszciplináris vizsgálata

ABSTRACT

An interdisciplinary investigation of audio recorded texts 
from the middle of the 20th century

A nyelv és a beszéd, mint az emberi élet más 
területei is, állandó változásokon mennek keresztül. 
A telekommunikáció terjedése valamennyire csök-
kenti a nyelvjárási különbségeket, rohanó életünk 
pedig gyorsítja a beszéd sebességét. A Hegedűs La-
jos és munkatársai által, 1940 és 1957 között rög-
zített hangarchívum lehetőséget ad arra, hogy meg-
ismerjük a 20. század elejének beszédét és szóbeli 
kultúráját a magyar nyelvi terület jelentős részén. A 
jelen tanulmány interdiszciplináris módszerrel – a 
fonetika és a folklorisztika szemszögéből – vizsgálja 
a 60 évvel ezelőtti beszélők rövid folklórszövegeinek 
és  spontán beszédének prozódiai tényezőit, illetve 
megpróbálja elhelyezni az archívumi szövegeket a 
magyar folklór rendszerébe. A rövid szövegek há-
rom csoportba kerültek: a) ráolvasások; b) ünne-

pek és családi szertartások szövegei, és c) esküvői 
köszöntők. Összesen 17 beszélőtől 24 szöveget 
elemeztünk, 2 órás időtartamban. A spontán be-
széd a népszokás leírását vagy élettörténeteket, el-
beszéléseket tartalmazott. A kutatás fonetikai célja 
a rituális szövegek prozódiájának megismerése (erre 
vonatkozó vizsgálat még nem történt), másrészt az 
adatok összevetése a spontán beszéd hasonló pa-
ramétereivel, illetve egyfajta kitekintés az elmúlt 
50-60 évben lezajlott változások felé. Vizsgáltuk a 
beszédsebességet és a szünettartási sajátosságokat. A 
folklorisztikai vizsgálat kiterjedt a szövegek műfaji 
sajátosságainak és főbb szimbolikus jellemzőinek 
bemutatására, illetve a tágabb szövegi és társadalmi 
összefüggések feltárására.

Language and speech, just as well as other fi elds 
of human life, constantly undergo various changes. 
Th us, the spread of modern means of telecommu-
nication has diminished diff erences of dialects to 
some extent, and the speed of speech has sped up. 
Th e Sound Archives recorded by Lajos Hegedűs 
and his fellow researches between 1940 and 1957 
makes it possible to get a deeper understanding of 
the speech and oral tradition of a considerable part 
of the Hungarian-speaking society at the beginning 
of the 20th century. Th e present article applying an 
interdisciplinary method, from the aspect of pho-
netics and folklore studies investigates the prosodic 
factors of  short folklore texts and spontaneous 
speech recorded 60 years ago and tries to insert the 
texts in the system of Hungarian folklore genres. 
Th e short texts are assigned to three thematic and 

generic categories: (1) incantations, (2) texts of fes-
tive customs and family rites, (3) toasts at weddings. 
Altogether 24 texts by 17 speakers spoken over 2 
hours are analysed. Spontaneous speech includes 
recapitulation of various folk customs or life stories 
and other narratives. Th e objective of the phonetic 
research is an investigation of the prosodic traits 
of ritual texts (no such research has been carried 
out so far), a comparison of the data with similar 
parameters of spontaneous speech coupled with an 
overview about the linguistic changes taken place 
in the past 5-6 decades. Th e speed of speech and 
pauses are also analysed. As far as folklore research 
is concerned, it presents the generic and major 
symbolic features of the texts embedding them in 
a social context as well.



118 Kultúra és Közösség

ABSZTRAKT

Dobos Emese: Elit kultúrák 

SUMMARY

Dobos Emese: Elite Cultures 

Stefanie Lotter könyvismertetője Chris Shore 
és Stephen Nugent Elit kultúrák c. munkájáról egy 
olyan témára fókuszál, amely az elmúlt harminc év-
ben az antropológia igen elhanyagolt területe volt. 
A kiadvány szerkesztői igyekeznek bemutatni, hogy 
az antropológia miként járulhat hozzá annak meg-
értéséhez, hogy az elit hogyan működik, és milyen 
eszközökkel próbálják defi niálni és fenntartani az 

identitásukat és státusukat. Ilyen típusú kérdések 
a teljes köteten végigvonulnak és etnográfi ai példá-
kat hoznak fel Észak- és Dél-Amerikából, Dél- és 
Délkelet-Ázsiából, csakúgy, mint Afrikából és az 
Egyesült Királyságból. A részletes tartalomismer-
tető mellett Stefanie Lotter összefoglalója fontos 
kérdéseket vet fel az elitkutatás antropológiai meg-
közelítésével kapcsolatban.

Stefanie Lotter’s book review on Chris Shore 
and Stephen Nugent’s ‘Elite Cultures’ focuses on a 
topic that has been a widely neglected area in eth-
nography in the past thirty years. Th e authors of 
this edited volume attempt to show how anthro-
pology can contribute to the understanding of how 
elites operate, and what meaning and practices they 
maintain to defi ne and sustain their identity and 

status – Th ese questions run through the volume, 
which draws on ethnographic examples from North 
and South America, South and Southeast Asia as 
well as Africa and the UK. Besides the detailed 
content description, Stefanie Lotter’s review raises 
important questions related to the ethnographic 
approach of elite studies.


