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AZ ELMÚLT ÉVEK, ÉVTIZEDEK TÁRSADALMI,
KULTURÁLIS, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI
DISKURZUSAIBAN TALÁN AZ EGYIK LEGGYAKRABBAN
HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK LETTEK  A VÁLTOZÁS ÉS
VÁLTOZTATÁS – EZEKHEZ 2020-BAN EGYÉRTELMŰEN
CSATLAKOZOTT A VÁLSÁG KIFEJEZÉS IS. A
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓK SZÁMÁRA
NAPJAINKRA KIKERÜLHETETLENNÉ VÁLIK A
KÜLÖNFÉLE SZOCIOKULTURÁLIS JELENSÉGEK
OKAINAK ÉS HATÁSAINAK MEGÉRTÉSE ÉS A KEZELÉSI
LEHETŐSÉGEK SZÁMBAVÉTELE.
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A változás, a normalitás menetének megszakadása a
társadalmak, kultúrák és egyének életében is időről-
időre természetszerűen előforduló és/vagy
mesterségesen előidézett módon bekövetkező
esemény(sorozat), egy olyan állapot, ami nem csak
leírható és értelmezhető, hanem egyszersmind
lehetővé teszi a hétköznapok, a megszokott
összefüggések és rutinszerű cselekvések újra
keretezését, átformálását is - sőt, az átmeneti
állapotot követően azt egyenesen meg is követeli.
Egy-egy krízishelyzet ugyanis nem csak új vagy
átstrukturált szociokulturális összefüggésrendszer
(meg)születésének lehetőségét teremti meg, hanem
ideális esetben az adott kontextusban a szerep- és
felelősségi körök, valamint új célok végiggondolását is
magával vonja. 
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KOTICS JÓZSEF, LAJOS VERONIKA ÉS KÁNTOR
BARBARA // ME BTK KVAT, Miskolc

Az előadás –Kotics József-Lajos Veronika-Kántor Barbara „A
kulturális antropológia miskolci műhelye: a kunti koncepciótól az
alkalmazott antropológiai szemléletig” címmel írt megjelenés
alatt álló tanulmányának egyik meghatározó fejezetét mutatja be,
amikor is –a kulturális antropológia miskolci műhelyének
oktatástörténetét állítja a középpontba, kezdve az intézetalapító
Kunt Ernő oktatási koncepciójában is feltűnő alkalmazott
antropológia tantárgycsoporttól a fokozatosan érvényesülő
alkalmazott szemlélet térnyeréséig. A 2016/2017-es
tanévtőlmegszűnt kulturális antropológia alapszak 2018-as
újraakkreditálása komoly koncepcionális változást hozott a
miskolci oktatási modellben. A képzési és kimeneti
követelményekújrafogalmazása, illetve a tantárgyi struktúra
újragondolása egybecsengenek a Kunt-féle oktatási elképzelések
bizonyos elemeinek felerősödésével. Az előadás utolsó részében,
az antropológiai tudás gyakorlati alkalmazását előtérbehelyező új
oktatási elképzelésbemutatásakorfelidézzük a 2015-ben tragikus
hirtelenséggel elvesztett kollégánk, Ilyés Zoltán oktatásban
betöltött szerepét és az oktatási folyamatváltozásával
kapcsolatos véleményét. Célunk az Ilyés Zoltánra való emlékezés
mellett az, hogy megmutassuk a képzési struktúra áttervezése
mögött meghúzódó, minket formáló mozgatórugókat. 

DÁVID LÓRÁNT DÉNES // SZIE GTK, Turizmus-
vendéglátás Tanszék, Gödöllő

SZABÓ-TÓTH KINGA // ME BTK ATTI, Miskolc



BICZÓ GÁBOR // DE GYGYK Társadalomtudományi Tanszék,
Hajdúböszörmény

TÓTH ERZSÉBET FANNI // Sigmund Freud Egyetem, Bécs, Ausztria

GULYÁS KLÁRA // EKE-NTDI, Eger

NAGY ZSÓFIA // ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola

KARÁCSONYI KRISZTINA // PTE BTK „Oktatás és Társadalom”
Neveléstudományi Doktori Iskola

SZÁSZ MÁRIA-MAGDOLNA //  DE, Szociológia és
Társadalompolitika Doktori Program, Debrecen és KAM -
Regionális és Antropológiai Kutatások Központja,
Csíkszereda, Románia
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SZEKCIÓVEZETŐ:
R. NAGY JÓZSEF 
 // ME BTK KVAT
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„Bennszülöttnek” lenni, avagy a kortárs etnikai identitáskonstrukció
diskurzusai a magyarországi cigányság példáján

James Clifford 2013-ban publikált nagyhatású kötetének – Returns, Becoming
Indigenous in the Twenty-First Century – bevezetőjében fogalmazta meg egy Raymond
Firth-el folytatott alkalmi beszélgetésének apropójaként, hogy a posztkoloniális
antropológia hatalomkritikai retorikája és érvei lényegében nem épültek be a
tudományterület művelésének kortárs gyakorlataiba. A „bennszülött” közösségek, illetve
ezek legkülönbözőbb kortárs alakzatainak története újfent rávilágítanak az
antropológiai megértés és az ebben tételezett ismeretreprezentációs eljárások hatalmi
aspektusaira.Jelen előadás kísérletet tesz arra, hogy Clifford megközelítése nyomán a
magyarországi cigányság kulturális mozgalmait uraló diskurzusok elemzése alapján
rávilágítson a „bennszülött” identitáskonstrukciós kísérletek jelenségére, sajátosságaira
és az ezt tematizáló hatalmi diszpozícióra. A téma gyakorlati aktualitását a társadalmi
tér etnodemográfiai folyamatai és az ennek következményeként a lokális etnikai
együttélési helyzetekben szemünk előtt bekövetkező gyökeres változások indokolják.

Előadásomban egy nemzetközi pszichoterápia tudományok doktori iskola
alkotóegységeinek, a tanárok és a doktoraduszok a narrativ identitására fókuszálok. A
diskurzus elemzés eszköztárát felhasználva azt vizsgálom, hogyan épül fel a személyes
és az intézményi identitás két egymással szorosan együttműködő, mégis a programot
ellentétes oldalról ismerő egyének a doktori iskolát és azon belül magukat leiró
narrativáiban. A kutatás empirikus bázisát tiz narrativa képezi, amelyek mindegyike egy
speciális online felületre iródott. A kutatás célja az volt, hogy ezekben a szelf-
narraitivákban rávilágitson, hogy az egyének miként használják a nyelvet arra, hogy a
pszichoterápia viszonylag fiatal tudományának a felsőoktatásban való megjelenését és
létjogosultságát hangsúlyozzák. Az eredmények rávilágitanak, hogy a látszólag
párhuzamos, a hidépitő szerepe köré felépitett narrativák, amelyek az egyetem úttörő
szerepét hangsúlyozzák a klinikai gyakorlat, a tudományosság és a felsőoktatás
triójának megalkotásában és életben tartásában számos belső és valójában egymásnak
ellentmondó képet festenek a tudományág egyetemen belüli jelenéről, irányelveiről és
célkitűzéseiről. Fény derült tehát a kihivásokra, amelyek ennek a változást előmozditó
szerepnek a sarokpontjait képezik, és amelyek merőben mást jelentenek az intézményen
belül oktató, kutató és hallgató egyéneknek, igy hosszútávon a korábbi úttürő szerepkör
kerékkötői, a változás lassitói lehetnek.

Egy doktori iskola – és ami mögötte van. Egyéni és intézményi identitás
diskurzusok a változás tükrében
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A cigányok reprezentációjának változásai. A romák történetének
megjelenítései

A cigányokról közvetített történelmi ismeretek alapvető nehézsége elsősorban abból
adódik, hogy a cigányok, mint transznacionális csoport története különös történelem. A
magyarországi cigányok története – a sajátos történelmi viszonyok miatt – kizárólag a
többségi társadalom történetének részeként értelmezhető. Nézőpontom szerint a
magyarországi cigányok történetét a többségi társadalom történetével párhuzamosan,
annak szerves részeként való bemutatása módszertani indokoltsága mellett más, többek
közt pedagógiai vonatkozásban is döntő jelentőségű. Egyrészt a többségi társadalomhoz
tartozó diákok számára lehetőséget ad a roma társadalommal kapcsolatos
nézetek/attitűdök formálására, megváltozására, továbbá nyomatékosan bemutatja azt is,
hogy a magyarországi cigányok a többségi társadalommal az egyes történeti
időszakokban szimbiózisban éltek. A roma történelem ilyen módon való reprezentációja
a roma társadalomhoz tartozó diákok számára is előnyökkel jár: lehetőséget ad
identitásuk felvállalásához és megerősítéséhez is. Előadásomban az elméleti keretek és
a történeti kontextus felvázolása után a mai kor igényeit kielégítő tudásátadásnak és
szemléletformálásnak azon új módozatait veszem számba, amelyek elősegítik a
romákról közvetített történelmi ismeretek középiskolások felé való hiteles közvetítését.

Előadásomban a szlovákiai magyar nyelvű kisebbség öndefiníciós gyakorlatait mutatnám be, a
közművelődés kiemelkedő szerepére helyezve a hangsúlyt. A kisebbség sajátos helyzetéből adódóan
a közművelődés 1918 után meghatározó szerepet töltött be az önmeghatározásban, a csoport- és
identitáskonstruálásban. Az előadás során felvázolnám, hogy a jellemzően a népi kultúra
reprezentációjára támaszkodó közművelődés minden egyes történelmi töréspont/változás után a
folklórmozgalom eszköztárával igyekezett a közösségi határok és a közösségi narratíva
újrafogalmazására. Bemutatnám, hogy ezek az újrafogalmazási kísérletek jellemzően milyen
eszközöket alkalmaztak, milyen tipikus szerepek jelentek meg a kisebbségi öndefiniálás során. A
közművelődéscentrikus identitáskonstrukciós törekvések legmeghatározóbb intézménye az 1949-
ben alapított és máig aktív Csemadok, amely szintén a hagyomány- és folklórcentrikus kisebbségi
reprezentáció képviselője és agitátora. A kisebbségi önmeghatározás történetének felvázolása után
bemutatnám, hogy a jelenben milyen viták folynak a szlovákiai magyar nyelvű kulturális mezőn
arról, hogyan kell meghatározni a kisebbség határait, kulturális sajátosságait, identitását. A
kulturális mezőn egy sajátos reprezentációs konfliktus rajzolódik ki, melyen egy ún. hagyomány-
diskurzus és egy progresszív-diskurzus is munkálkodik az önmeghatározás jogának birtokbavételén.
Hipotézisem, hogy a vita egyik fontos mozgatója az ún. etnikai kontroll, amely egyrészt levezethető
a közművelődéscentrikus kulturális mezőből, másrészt egy olyan sajátosságról van szó, ami eleve
jellemző az etnikai kisebbségek kulturális reprezentációjára.

Egy doktori iskola – és ami mögötte van. Egyéni és intézményi identitás
diskurzusok a változás tükrében
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Versengő paradigmák, avagy hogyan érdemes tanítani a romanit ma?

Az európai, így a magyarországi cigány dialektusok eltűnőben vannak. A nemzetközi és
hazai terepnyelvészeti szakirodalmak, valamint korábbi saját, a romani oláh
dialektuscsoportjába tartozó lovári dialektus kapcsán tett empirikus vizsgálataim
alapján megállapítható, hogy az említett dialektust egyre kevesebbet használják, egyre
kevesebben beszélik, és az idősebb generáció már nem örökíti azt tovább családon belül
gyermekeinek és unokáinak. A romani-magyar nyelvcsere sokszor már olyan
előrehaladott állapotban van, hogy az eredetileg romani anyanyelvű szülők, nagyszülők,
nincsenek birtokában olyan szintű nyelvtudásnak, ami átörökítésre alkalmas lehetne;
többségük – különösen a fiatalok – már csak értik, de nem beszélik a nyelvet. A romani
számos hazai beszélője fontosnak tartja, hogy gyermekei és unokái is megtanuljanak
romani nyelven, erre pedig szinte kizárólag a kisebbségi oktatás keretein belül van
lehetőségük. Előadásomban azokat az utakat és a hozzájuk kapcsolódó nyelvészeti és
nyelvpedagógiai elméleteket szeretném összevetni egymással, ami a kisebbségi romani
nyelvoktatás előtt áll – reflektálva a kisebbségi nyelv „ismeretlenné” válására, a
romaniban fellelhető extrém fokú kontaktnyelvi kölcsönzésre, és a nyelv alacsony
presztízsére – : (i) egynyelvű oktatás, (ii) kétnyelvű vagy belemerítő oktatás, (iii) magyar
nyelven történő, illetve (iv) a hibrid nyelvi gyakorlatokat előtérbe helyező nyelvtanítás.

A rurális környezetben működő iskola életébe történő szülői bevonódás
változása a járványhelyzetben

A család és az iskola együttműködésének újragondolása elengedhetetlen a kialakult helyzetben. Az
iskolai élet szerves részét képező szülők csoportja egy átalakult normához, szabályrendszerhez kell
alkalmazkodjon. Az oktatási intézmények működését már másmilyen mechanizmusok irányítják.
Eddig is nagy társadalmi kihívásnak számított, hogy hogyan lehet az iskola és a család közötti
kapcsolatot demokratizálni, kölcsönössé és hatékonnyá tenni. Ahogyan azt már tudjuk, az iskolák
hatékony működését nagymértékben befolyásolja az iskolához való pozitív szülői viszonyulás, az
iskola életébe való aktív részvétel. A kialakult helyzet még inkább kihívások elé állítja mind az
iskola, pedagógusok, mind pedig a családok, szülők csoportját ebben a tekintetben. Amíg eddig arról
beszéltünk, hogy a szülőket minél közelebb kell vinni az iskolához, bevonni az iskola életébe
(fizikailag is), addig ma már mindennek egy másfajta, nagyon gyakran egy online módját kell
megtalálni. Előadásom személyes megfigyelésekre és szülőkkel készített interjúkra alapozódik,
megfigyelve Kászon Községben (Hargita megye, Románia) a szülők és iskola, pedagógusok
kapcsolatát, az átalakult szülői bevonódási formákat, normákat, szabályokat, eseményeket, az online
térben történő ,,találkozásokat” a járvány időszakában.



SZABÓ-TÓTH KINGA // ME BTK ATTI, Miskolc

FEISCHMIDT MARGIT, DURST JUDIT, NEUMANN
ESZTER ÉS SÜTŐ ZSUZSA // ELKH TK,
Kisebbségkutató Intézet, Budapest

GOSZTONYI MÁRTON // KRE-GVI, Budapest

GYÖKÉR RÓBERT – PTE BTK Néprajz - Kulturális
Antropológia Doktori Program, Pécs

BIRÓ A. ZOLTÁN - Sapientia EMTE, Csíkszeredai
Kar KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások
Központja, Csíkszereda, Románia
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Megküzdési stratégiák a járványhelyzetben

Ebben az előadásban a lakosság körében 2020. április első két hetében online módon
felvett kérdőíves kutatás egy szeletét mutatjuk be (840 fős lakossági minta),
nevezetesen a járvány-helyzet lakossági értelmezéseit, majd az ezekből levezethető
megküzdési stratégiákat vizsgáljuk. Az előadásban a járvány-helyzetet egyfajta
krízishelyzetként kezelve, Lazarus megküzdési stratégiákra vonatkozó elképzeléseit
felhasználva a helyzetre vonatkozó értelmezések szocio-demográfiai hátterét kutatjuk,
értelmezési sémákat írunk le, majd ezeket összefüggésbe hozzuk a Lazarus és mások
által feltárt krízishelyzetekre vonatkozó megküzdési stratégiákkal. Összességében azt
vizsgáljuk, hogy hogyan értelmezték az emberek a kialakult helyzetet (1), mitől függött
ez az értelmezés (2), és mi következik az értelmezésből azaz, hogyan volt hatással az
értelmezésük, egyfajta megküzdési stratégiaként személyes és közösségi állapotukra (3)
és anticipált jövőbeli viselkedésükre.

A rászorultság narratívái a járvány-válság idején kialakult szolidaritási
viszonyokban

Kutatásunkkal a társadalmi segítségnyújtás járványidőszakban felmerült formáit, azok
motivációit, rövid és hosszabb távú hatásait tártuk fel. A szolidaritás cselekvést egyfelől
a járvány okozta válsággal összefüggésben, másfelől a szolidaritás általános és
specifikus, magyarországi jellemzői vonatkozásában akartuk megérteni. Különös
figyelmet fordítottunk azokra a civil és állami, lokális és transznacionális
intézményekre, amelyek sikerrel aktivizálták az állampolgárok együttérzését, továbbá
azokra az élettörténeti előzményekre és értékválasztásokra, amelyek bizonyos
embereket aktív segítőkké tettek. Kutatásunk választ keresett arra a kérdésre is, hogy
kiken segítettek, kikkel mutattak szolidaritást az általunk megkérdezettek a járvány
okozta veszélyhelyzetben. Milyen társadalmi kategóriák jelentek meg a segítségre,
együttérzésre, támogatásra szorulók között? Azon belül milyen helye van az egészségi
állapotnak, az életkornak, a szegénység és a gazdasági hátrány által meghatározott
társadalmi csoportoknak? Végső soron pedig, hogy a segítői aktivitás milyen
összefüggésben van a rászorulók elképzelésével?Előadásunkban a kutatás egyetlen
aspektusára fókuszálunk, azt az eredményt fogjuk bemutatni, hogy a járvány idején
szerveződött segítő tevékenységek az azonosságot helyezték előtérbe a rászorult
csoportok értelmezésekor, ami különösen igaz az idősek, a gyerekek, és bizonyos
professzionális csoportok segítése esetében. A segített és segítői álláspontok nem
különülnek el mereven egymástól, a szolidaritás mozgatórugója gyakran a kölcsönösség.
Kevesebb erőfeszítés történik a másság keretei között érzékeltek érdemessé tételére. Az
szegények segítését civilek szűk csoportja dominálja a cselekvések és a diskurzusok
szintjén egyaránt.Az előadásban törekedni fogunk arra, hogy a kérdéseinket és a kutatás
eredményeit kössük Ilyés Zoltán szellemi örökségéhez.
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A pénz krízisének mozgása - Az alacsony jövedelmű háztartások pénzügyi
krízishelyzeteit elemző Agent-based alapú modellezések eredményei

A magyarországi alacsony jövedelmű háztartások pénzügyi túlélési stratégiájuk során
egyfajta likviditás menedzsmentet valósítanak meg, melynek rendszerét a lokális
kontextus erősen befolyásolja. Előadásomban ezeknek a formális és informális
kölcsönhálózatoknak az Agent-Based alapú modelljeit és azok eredményeit mutatom be.
A háztartások hitelfelvételeit egy Borsod megyei kis faluban vizsgáltam, a részvételi
akciókutatás segítségével, ebből a kutatásból származó adatokra épülnek a bemutatásra
kerülő multiágens modellek és rendszerek.

Ez egy ilyen valóság…” Értékrendek egy változó világban.

Az értékeket általában úgy képzeljük el, mint szilárd öntőformákat, amelyek keretek
között tartják mindennapi cselekedeteinket: irányítanak bennünket céljaink
megvalósítása és az általunk helyesnek vélt viselkedésmódok kiválasztása során. A
posztmodern korban azonban az állandóság érzete összeomlani látszik. Helyét a
pillanatnyiság, a diszkontinuitás, és a széttöredezettség tapasztalata foglalja el. A
posztmodern kor nemcsak az életmód, vagy az önkifejezés, de a tudáselőállítás terén is
mélyreható változásokat hoz. A metanarratívák egységesítő szerepéről az egyéni
olvasatok sokszínűségére helyeződik a hangsúly. Megdől az objektív valóság létezésébe
vetett hit, a korábbi általános olvasat helyett pedig az interpretáció szubjektív
gyakorlata válik meghatározóvá. Előtérbe kerülnek a perifériák. A posztmodern
rehabilitálja a marginálist, integrálja az egzotikumot és számos olyan értéket kanalizál
a társadalmi fősodorba, amelynek – az adott térség történeti-kulturális hagyományait
tekintve – nincs relevanciája. A perifériák felértékelődése a mikrovilágok felé tereli a
figyelmet. A posztmodern kor talán egyik legfontosabb fejleménye a kisközösségek
létrehozása iránt megmutatkozó egyre fokozódó igény. Csak egy önszerveződő közösség
lehet képes ugyanis arra, hogy az általa megfogalmazódó elvárások mellett az egyéni
önkifejezésnek, a személyiség kiteljesedésének is megfelelő terepet biztosítson. Mindez
az értékrend fogalmát sem hagyja érintetlenül. Előadásomban a posztmodern
fordulatnak az értékek és az egyéni értékrend alakulására gyakorolt hatását vizsgálom.
A posztmodern kor hozta társadalmi változások rövid áttekintése után a
társadalomtudományok területén bekövetkezett fordulat legfőbb ismérveit veszem
sorra. Végezetül felvázolom az értékrendek vizsgálatának egy új megközelítési módját
és az önszerveződő kisközösségek életével kapcsolatos összefüggéseit.
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Változás? Innovációhoz való viszonyulás rurális lokális közösségben

A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja keretében 2012-től
kezdődően évente  szervezünk olyan kutatási programokat a székelyföldi térség rurális
településein, amelyek az agrárinnovációhoz kapcsolható kihívásokhoz, hatásokhoz,
kezdeményezésekhez való helyi közösségi viszonyulásmódok egy-egy részterületét
elemzik. Ez a témakör a vidékfejlesztési, közösségfejlesztési megközelítések mellett
jelentős elemzési és értelmezési kihívást jelent a kulturális antropológia szemléletét és
módszertanát hasznosító kutató számára is. A lokális agrártevékenység ismert – és
lokális léptékben domináns – gyakorlatától eltérő újszerű kezdeményezések (a lokális
közösség határain belülre kerülve) egész sor olyan közösségi jellegű viszonyulást
(magatartások, cselekvések, értelmezések, értékelési gyakorlatok, narratívák) termelnek
ki, amelyek hozzásegíthetnek a lokalitás posztszocialista modelljeinek megértéséhez.   
 Az előadás az innovatív szereplőkkel készített interjúk szövege, az innovatív
tevékenység kiépítésének és működésének modellezése, valamint a terepmunka
tapasztalatai alapján mutatja be a helyi közösségek viszonyulásainak pattern-jeitt: (a.) a
távolságteremtés és távolságtartás mintázatai, (b.) a nyelvi-szimbolikus síkon zajló
lefokozási technikák, (c.) az innováció szereplőire, megjelenési módjaira és termékeire
irányuló beszédmódok tartalmi, formai radikalizálódása.
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„Sokáig csak aratsz, s nem vetsz, aztán egyszer nem is aratsz.”Ökológiai,
társadalmi kulturális, gazdasági és politikai hajtóerők a szénacsinálás
időpontja változásának hátterében
Európa néhány marginális, hegyvidéki kultúrájában napjainkig fennmaradt a külterjes
gyepgazdálkodás. A szofisztikált tájhasználati rendszer egyrészt téli takarmányt
biztosított az állatállomány számára, másrészt kiemelkedő természeti és kulturális
értéket jelentő irtásréteket, hegyi kaszálókat tart fenn. A kaszálók használatának egyik
sarkalatos pontja maga a kaszálás (száma, időzítése), amely nemcsak a téli takarmány
betakarításában, hanem a gyepek kezelésében is fontos szerepet játszik. A
kaszálóhasználatot, azon belül a kaszálás időzítését a Keleti-Kárpátokban, Gyimesben
vizsgáltuk. Félig-strukturált és strukturált interjúk segítségével tártuk fel a kaszálás
időpontjának meghatározásában szerepet játszó szempontokat, a helyi gazdák által az
elmúlt öt-hat évtizedben megtapasztalt változásokat. A vizsgált időszakban a kaszálás
időzítése több mint egy hónappal korábbra tolódott. A jelentős változás hátterében
ökológiai, gazdasági, politikai, valamint társadalmi-kulturális hajtóerők állnak. A
változások egy része a növényzet gyorsulását okozza, amelyet lekövet a kaszálás
időpontjának változása, részben azonban annál is korábbra tolódott. E változások a
helyi gazdálkodók percepciója alapján nem előnyösek. Ezt az EU Közös
Agrárpolitikájának támogatási rendszere igyekszik  ellensúlyozni, ami azonban
kulturálisan nem fenntartható, nem segíti a gyimesi gazdálkodó közösség hosszabb távú
megmaradását. A mainál adaptívabb és fenntarthatóbb, a helyi értékrendszert,
gazdálkodási jellegzetességeket, informális társadalmi intézményeket és helyi ökológiai
viszonyokat figyelembe vevő támogatási rendszerre lenne szükség.

Térformáló erők a borsodi iparvidéken

A 20. század térszerkezeti folyamatait legfőképp az iparhoz kapcsolódó fejlesztési
elképzelések határozták meg. Ezek ésszerűsége ötven-száz év távlatából sok
szempontból vitatható, és számos tanulsággal szolgál. Miskolc azon városok egyike,
amely a nehéziparnak köszönhette nagyon gyors felfutását, majd a rendszerváltást
követő években a kohászat bezárásával az erőteljes recesszióját. A diósgyőri kohászat és
gépgyártás adott időszakokban közel harmincezer embernek adott munkát, amely
számszerűen is jelzi, hogy mekkora hatással bírt a befogadó városra, Miskolcra, és
környező településeire. A 20. század kezdetén Miskolc a tizenkettedik, derekán a
második, a végén a negyedik legnagyobb városa hazánknak. Bár a
településhierarchiában jelenleg is előkelő helyen áll, szerepe, és a térségre gyakorolt
hatása sokat változott.Előadásomban azt vizsgálom, hogy a diósgyőri kohászat
térformáló ereje hogyan változott az az ipari tevékenységek függvényében. Vizsgálom
azt, hogy az egyes gazdasági krízisekhez kapcsolódó változások a borsodi iparvidékre
milyen hatással bírtak, mely területen okoztak változást, és ezen változások okozhattak-
e nehezen visszafordítható folyamatokat. A kohászati ipar mérföldköveinek
függvényében vizsgálom a munkaerő vándorlásának térbeliségét, az infrastruktúra, az
oktatás szerkezetének változását.
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Új idők – új stratégiák. A háztartásfők foglalkozási viszonyainak
megváltozása Kiskanizsán 1945 után

Kiskanizsával kapcsolatos kutatásaimat egy év híján 3 évtizede végzem. Recens
adataimat igyekeztem levéltári és egyéb írott forrásokkal is kibővíteni, hogy
bemutassam, miként adaptálódott a délnyugat-dunántúli megyei jogú város mezővárosi
településrésze a 19. század közepétől a 21. század elejéig két nagy „rendszerváltáson”
és három nagy történelmi korszakon keresztül először a piacgazdasághoz, majd a
szocialista rendszerhez, végül ismét a piacgazdasághoz; hogy milyen gazdasági
stratégiákat követtek lakosai annak érdekében, hogy biztosítsák családjuk megélhetését
és prosperitását. Kiskanizsa esetében a történeti források kapcsán a legnagyobb
nehézséget az jelenti, hogy a törökök 1690-es kiűzése és a falusias negyed újbóli
benépesülése óta 12 év (1868-1880) kivételével mindig közös közigazgatási egységet
képezett Nagykanizsával. Iratai nagy része tehát Nagykanizsa levéltári dokumentumai
között található meg, statisztikai felmérések alkalmával pedig mindössze az 1910-es,
1920-as és 1930-as népszámlálások alkalmával szerepeltették külön kerületként. Az
1940-es évektől az 1980-as évekig azonban nem volt módom semmilyen hivatalos
forrást a foglalkozási adatok vonatkozásában elemezni. Ezért  különösen értékes
azoknak az iskolai osztályozó és mulasztási naplók, amelyek az 1950-es éveknek az
elején keletkeztek:  ezekbe ugyanis bevezették a családfő 1945 előtti és 1945 utáni
foglalkozását és az édesanya aktuális foglalkozását is. Emellett feljegyezték az eltartott
(„ellátatlan”) és kereső („ellátott”) gyermekek számát, valamint a család vagyoni
helyzetét. Jóllehet, a forrás csak az általános iskolások családjairól, tehát a helyi
társadalomnak csupán egy részéről tudósít, de legalább adatokat ad a foglalkozási
viszonyok változásáról; egy olyan korszakban, amelyben a korábbi gazdasági-társadalmi
és politikai viszonyok gyorsan és gyökeresen alakultak át. 

Rendszerváltás a térben: a pécsi Széchenyi tér változó politikai
szimbólumai és értelmezései

A szimbolikus térfoglalás dinamizmusainak vizsgálata a hazai és nemzetközi
társadalomföldrajzi vizsgálatok homlokterében áll, lokális, makrotörténeti léptékben is
releváns kutatási téma. A hazai vizsgálatok elsősorban a kárpát-medencei interetnikus
viszonyok, kisebb részben Budapest rendszerváltáskor lezajlott ideológiai természetű
változásainak vizsgálatára fókuszálnak. Kutatásom utóbbi irányhoz kapcsolódik,
célkitűzése, hogy leírja a rendszerváltás okozta szimbolikus változásokat és azokat a
lokalitás és nemzetállam fogalmak mentén értelmezze Pécs város központi jelentőségű
tere, a Széchenyi tér példáján. Előadásom első felében azt mutatom be, hogy a
rendszerváltás során/után bekövetkező ideológiai változások milyen szimbolikus köztéri
elemek be/kikerülését hozták magukkal. Vizsgálom, hogy a helyi sajtótermékek a
változások értelmezésének termelésében milyen szerepet töltöttek be, és miként
narrálták a bekövetkező változásokat. Majd meghatározom a tér változó használatait,
végül  bemutatom az eredmények értelmezését. Kutatásom során a tér változásait fotók,
illetve levéltári anyagok elemzésén keresztül írtam le, és szekunder irodalom
felhasználásával értelmeztem az utcanév-változásokat. A tér reprezentációjának és a
használati módok változásának leírásához a releváns helyi sajtótermékekre
támaszkodom, és azok vonatkozó cikkein kritikai diskurzusanalízist hajtok végre.
Eredményeimet a tér trialektikus felfogásán, illetve Appadurai a lokalitás teremtéséről
szóló elméletén keresztül interpretálom.
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Politikai mozgósítás és banális nacionalizmus között. A székely zászló
esete
Előadásom azt a folyamatot követi végig, amely a nemzeti tárgyak felértékelődését,
szimbolikus jelentőségét és későbbi banalizálódását (Billig 1995), magától
értetődőségét foglalja magában. A nemzeti tárgyak, például a zászlók felértékelődését a
nacionalizmuskutatók általában olyan válságokhoz, értékrendbeli változásokhoz vagy
külső fenyegetésekhez kötik, amelyek a nemzethez való tartozás vagy az etnikai
hovatartozás formáira is hatással vannak. A székely zászló példáján keresztül a székely
identitásépítés gyakorlatait és a szimbólum magától értetődővé válását, illetve a
banalizálódásával szembeni politikai mozgósítást elemzem, rámutatva azokra a tágabb
összefüggésekre, amik ezeket létrehozták vagy elindították. A 2010–2018 közötti
időszakban a székely zászló nemcsak a politikai követelések, az identitás artikulációja
szempontjából volt meghatározó, hanem azért is, mert ebben az időszakban a fontosabb
ünnepek állandó szimbolikus kellékévé vált. Ennek tágabb keretét a közösségi terek,
épületek, magánházak felzászlózásai jelentették. Jóllehet a tüntetések és az újonnan
beiktatott ünnepek mozgósító erejűeknek bizonyultak, a politikai lehetőségek
beszűkülésével, az új zászló használatának magától értetődővé válásával egyúttal
beindult a banalizálódás folyamata is. Ezzel szemben a helyi politikai aktorok különböző
gyakorlatokat kezdtek el használni, annak érdekében, hogy fenntartsák a helyiek
figyelmét, és megakadályozzák a politikai célok érdektelenségbe fulladását.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az elmúlt két évtizedben és különösen a közép-
európai monolit rendszerek válsága, illetve bukása idején, a legitimitás újra a
politikatudomány egyik központi kategóriájává vált. Annál is inkább, mivel a volt
szocialista blokk országaiban megszülető törékeny demokráciák legitimációjukat
tekintve meglehetősen sokáig ingoványos talajon álltak. Az új demokráciákra nehezedő
modernizációs kényszerek, a működőképes piacgazdaság bevezetése, és ezzel egyidőben
az állam szociális funkcióinak leépítése nagymértékben megnövelte a rendszerváltás
veszteseinek számát, ami a legtöbb posztkommunista országban jelentős társadalmi
feszültségeket szült. Ez a hatalmon lévő és az átmenetet levezénylő kormányzatok
legitimitásának hosszantartó gyengülését vonta maga után. Az így meggyengült
legitimitást különböző legitimációs ideológiák bevetésével próbáltak kompenzálni, de
teljesen felszámolni mégsem sikerült. A legitimitás szerteágazó problematikája eddig is
sok tudományos vizsgálódás tárgyát képezte. A modern teoretikusok többsége a
különböző politikai berendezkedések, rezsimek legitimitástípusaival foglalkozott.
Szerzők sokasága érvelt a legitimációs válságok mellett, illetve ellene, többek között
arra keresve a választ, hogy a kiépült liberális demokráciák ki vannak-e téve a
legitimációs válságok veszélyének, és ha igen, akkor ez a veszély milyen okokra
vezethető vissza? Előadásom a legitimitás elméleti kérdéseinek áttekintésére, a
témában folytatott kutatások összevetésére és a problémák ismertetésére vállalkozik
azzal a célkitűzéssel, hogy az előadó eredeti észrevételei, elméleti vizsgálódásai
valamelyest hozzájáruljanak a politikai legitimitáshoz tartozó elméleti kérdések
továbbgondolásához, tisztázásához.

A legitimációs válságok elméleti és gyakorlati megközelítésének
alternatívái
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A poszthumán paradigma hatása a városi kutyatartási trendek változására

A 20. század második felében megjelenő poszthumán praxis dekonstruálni igyekszik a
humanitásból öröklött emberfogalmat, és azt feltételezi, hogy az ember nem a létezők
csúcsa, hanem sokkal inkább egy hálózat része. Egyre gyakrabban hangzik el, hogy egy
mentális fordulatra van szükség, újra kell gondolnunk a legalapvetőbb
beállítódásainkat, meg kell haladnunk gondolkodásunk emberközpontúságát, és egy
élet- vagy természetközpontú etika elterjedésére van szükség. Előadásomban ennek a
folyamatnak a megjelenését, posztindusztriális városi környezetben tartott kutyák –
mint társfaj – körül kialakuló változások kapcsán szeretném áttekinteni. Ebben a
változásban szerepet kap a kutyákra vonatkozó tudományos ismereteink bővülése, az
állatorientált civil szerveződések egyre intenzívebb és összehangolt működése, a
kutyatartókat képviselő érdekvédelmi csoportok szerveződése, de a kutyatartást alakítja
a hatalom és a helyi döntéshozás szabályozó rendszere is. Mindez egy kapitalista
fogyasztói kultúra keretei között zajlik, ezért a kutyatartás egyben a fogyasztás egy
sajátos formája is, amely időről-időre új kutyatartási trendeket kínál az erre fogékony
társadalmi csoportok számára. A kutyatartás lényegében az állatnak szánt emberi
perspektíva megnyilvánulása. Az állatok pozicionálása, szükségleteinek kielégítése
emberi elképzeléseken és az állatok viselkedésének emberi értelmezésén nyugszik.
„Kutyásnak” lenni a városi létviszonyok között olyan sajátos szemléletmódot, tér- és
időhasználatot befolyásoló nézőpontot jelent, amely eltér a többség látásmódjától, de
napjainkban nagyobb képviselethez jut, mint korábban és ez hatással van a városi
együttélés formálódására is.

„Az istenek lova” – himnusz az életerőrőlTermészetvédelem, művészet és
mágia egy mongol videó klipben
Előadásomban egy mongol videó klipet szeretnék elemezni, amely a mongol
vadlovakról, illetve arról a természetvédelmi projektről szól, amely a vadlovak eredeti,
mongóliai élőhelyükre való visszatelepítését célozza.A klipben megjelenő ökológiai
gondolkodás mélyen gyökerezik a sztyeppei kultúrában: a természeti környezetet a
pusztai hagyományban tabuk védik. Minden tereptárgynak, erdőnek, hegynek,
folyókanyarulatnak megvan a saját őrzője, akiknek indokolatlan megzavarása –
esetünkben a vadlovak 20 század eleji kiirtása – bajt zúdít az emberekre.A klip tanúsága
szerint a vadlovak visszatelepítésével egyfajta mágikus jóvátétel valósul meg. A
„hazatérő” takhik ugyanis valamiféle csodálatos életerővel bírnak és megérkezésük,
jelenlétük megtermékenyítő, vitalizáló hatással van mind a Góbi természeti
környezetére, mind a pásztorok méneseire, de magára az ember életvilágára nézve is. Ez
a sokszor emlegetett életerő a khiimori.A zenei klipben csodálatos tömörséggel
fogalmazódik meg az a mágikus viszonyrendszer, amely a mongolok számára a
természeti környezet, a vadon élő állatok, a háziállatok és az emberek világa közötti
kapcsolatot jelenti.Úgy tűnik, a takhi iránti érdeklődés, és egyben a zenei klip
megjelenése, egy sajátos, új keletű természettudatosság megnyilvánulása, amely
európai mintára, európai származású személyek kezdeményezésére indult el, ugyanakkor
találkozott a hagyományos mongol, sztyeppei természetszemlélettel, kulturális
mintákkal és kifejezésmódokkal.
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Zsal, cringe és basic bitch. A mai kamaszok társadalomtudományi
kutatásának dilemmái.

A társadalomtudományi, azon belül is az etnográfiai kutatások számos dilemmával
kerültek szembe az elmúlt évtizedekben, elég csak az olyan fogalmakra utalni, mint a
többszínterű, a részvételi vagy az online térben végzett etnográfia. A "Z-generáción"
belül, az ezredforduló első évtizedében születettek kutatása a korábbiaknál is nagyobb
kihívás elé állítják a társadalomtudósokat. Egyfelől, a netnográfiai módszer számtalan
etikai és adatkezelési problémát vet fel, másfelől e korcsoport egy önálló, a korrábbi
generációktól eltérő kommunikációs gyakorlatot alakított ki, sajátos nyelvhasználattal
és kapcsolattartási rutinokkal. Meg tudjuk-e ismerni, meg tudjuk-e érteni a kamaszok
életvilágát? Milyen módszerekkel és előzetes ismeretekkel sikerülhet ez? A kortárs
társadalom etnográfiai kutatásában az útkeresés dilemmái megkerülhetetlenek.

Új közösségek és közösségi megjelenési formák rurális térségben

Az információs társadalomban az IKT eszközök és az általuk elérhető virtuális tér
strukturáló, valamint társadalomformáló erővel bírnak: hatással vannak a hagyományos
közösségek működési és megjelenési formáira, ugyanakkor új közösségek
szerveződéséhez járulnak hozzá. Rurális térségekben élő lokális közösségek
szempontjából lényeges szakmai kérdés, hogy a globális hatásokra milyen egyéni,
családi és a lokális társadalom egészét érintő válaszok, reakciók érkeznek. Ha abból
indulunk ki, hogy a közösségek három leggyakoribb formája a helyhez kapcsolódó, az
érdeklődés szerinti, valamint a szellemi közösségek (Willmott 1986; Lee és Newby 1983;
Crow és Allen 1994), érdekesnek és elemzésre érdemesnek bizonyulnak azok az új
társadalmi csoport szerveződések, amelyek eltérnek egy adott térség társadalmi-
gazdasági folyamatainak kontextusában hagyományosnak vélt megjelenési és
szerveződési formáktól. A közösségi média megjelenése és térnyerése számos változást
generált a közösségek szempontjából, új közösségek megalakulásához járult hozzá.
Ilyen új közösség például a székelyföldi csíki régióhoz kapcsolódó „Csíki kiskertes
mozgalom” Facebook csoport, amellyel kapcsolatban lényeges kérdés, hogy hogyan
próbál szerveződni egy lokalitás kereteit meghaladó közösség, az emberek milyen
tényezők mentén hajlandóak bekapcsolódni egy lokalitáson túlmutató struktúrába. A
„Csíki kiskertes mozgalom” Facebook csoport szerveződése és működése egy olyan
társadalmi jelenség, ami eltér a székelyföldi térségre jellemző közösségi megjelenési
formáktól. Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a székelyföldi térség
társadalmi és gazdasági folyamatainak kontextusában – ahol a szereplők erős, más
térbeli struktúráknak a tagjai –  hogyan, milyen értékek és normák szerint szerveződik
egy ilyen újszerű, virtuális közösség?
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Szlovákiában a nemzeti identitás és az asszimiláció kutatásának kérdése kiemelten
fontos a szlovákiai magyar kisebbségek körében, különösen a Felvidék déli, dél-keleti
részén, ahol a legnagyobb számban él a külhoni magyarság. Az elmúlt három évtizedben
a magyar nemzetiségű népesség számában hatalmas fogyás ment végbe, ezt bizonyítják
a KSH adatai is. A magyarok népességének gyors ütemű fogyása mögött elsősorban az
asszimilációs folyamatok állnak. Nagy hátrány, mely a magyarok asszimilációját segíti,
vagy kényszeríti elő, hogy Szlovákiában a népszámlálások során a nemzetiségi bevallás
az aktuális társadalmi-politikai hangulattól nagymértékben függ. Másrészt az
interetnikus viszonyok is nagymértékben határozzák meg az asszimilációt.
Asszimilációkutatásomat a közel 1500 fős, magyar többségű Szomotoron végeztem el,
ahol vizsgáltam többek között a strukturális vagy nyelvi asszimilációt, a vegyes
házasságokat, a vallást, a névváltoztatást, az életutakat, a hagyományokat, az etnikus
értékrendeket, az etnikumok közötti kapcsolatokat, valamint a migrációt és mindezek
hatásait az asszimilációs folyamatokra nézve.

Asszimilációs-disszimilációs folyamatok és elméletek a Felvidék dél-
keleti határmenti településein 

Előadásom a 2009-ben az UNESCO szellemi örökséglistájára került tangó nemzetközivé
vált világának társadalmi gyakorlatait, azok változásait vizsgálja, elsősorban a
nemzetközi táncantropológia tangóra irányuló szakirodalma és részben személyes
tapasztalatok alapján. A Rio de la Plata torkolatvidékén kialakult tangót ma többen
művelik szerte a világon, mint kialakulása helyén Argentínában és Uruguayban. E városi
műfaj alapvető ismérveivel is összefügg, hogy számos szociológus és antropológus
került bensőséges közelségbe a globális útját járó és folyamatosan alakuló
hagyományrendszerrel, és tette azt kutatása tárgyává. Ennek köszönhetően a tangó
évtizedek óta a táncantropológia figyelmének homlokterében áll. Kisebb-nagyobb
tangóközösségek a világ legtöbb országában, köztük Magyarországon is létrejöttek, és
néhol több évtizedes múlttal rendelkeznek, emellett hasonlóságokat és különbségeket
is felmutató helyi társadalmi, zenei és mozgásgyakorlatokat alakítottak ki. Elméleti és
gyakorlati szempontból is jelentős kérdés, milyen referenciák, egyezkedések és
alkufolyamatok és beszédmódok eredményeképpen válik egy-egy konkrét zenei és
mozgásgyakorlat autentikussá az argentin tangó közösségeiben.

Szellemi örökség változásai a globális térben: hagyományos gyakorlatok,
új formák és az autenticitás keresése a tangó világában
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„Össze vagyunk itt keveredve.” Az etnikai identifikáció mikropolitikája
egy multietnikus településen Kárpátalján
Nyugat-Ukrajnában a görög katolikus egyház mintegy puffer-vallást alkot kelet és
nyugat, az ortodoxia és a római katolicizmus között – elválaszt és összeköt egyben.
Különösen igaz ez Kárpátalján a magyar-ukrán kontaktzónában élő magyar anyanyelvű
görög katolikus népességre, akiknek a ruszin–>magyar irányú nyelvi asszimilációja a 19.
század végén, a 20. század elején ment végbe. A csehszlovák és a szovjet időszakokban,
a hatalmi viszonyok változásával, e népességet többnyire ruszinként regisztrálták a
hivatalos összeírások, függetlenül a nyelvi/etnikai affiliációjuktól. Habár a görög
katolikusok egy része napjainkban is magyar nemzetiségűnek vallja magát, azon vegyes
lakosságú falvakban, ahol reformátusokkal élnek együtt, főként utóbbiak számítanak
csak magyarnak, míg a görög katolikusokat – származásuk és vallási különbözőségük
okán – ukránnak nevezik.2018-ban kezdett kárpátaljai terepmunkánk alapján arra
keressük a választ, hogy ezen vegyes lakosságú településeken hogyan működik az
etnikai kategorizáció, a szimbolikus befogadás és kirekesztés, továbbá hogyan
mosódnak össze az etnikai , felekezeti (és állampolgársági) kategóriák. Előadásunkban
igyekszünk azt is feltárni, hogy a külső kategorizáció hogyan befolyásolja az
önidentifikációt, és hogy az etnikai/nyelvi határok hogyan alakulnak szimbolikus
választóvonalakká. Bemutatjuk továbbá, hogy a Kárpátalján egyre befolyásosabb
magyarországi nemzetpolitika hogyan hat a fenti folyamatokra, az etnikai identifikáció
és kategorizáció helyi jellemzőire.

Kulturálisan eltérő változásértelmezések és szociokulturálisan
meghatározott válaszok
Előadásom témája „A vallásosság keleti elemeinek újjáélesztése egy görögkatolikus
közösségben”. Sajópálfalán kutattam, hogy miképpen hatott a görögkatolikus hitéletre a
vallásosság keleties elemeinek beépítése és újjáélesztése. A kutatás azt találta, hogy a
felekezeti hovatartozás dominanciájának megerősítésének szándéka gyakran jár együtt
konfliktusokkal. A római és görögkatolikus felekezetűek egyéni és csoporton belüli
elkülönülése számos konfliktushoz vezetett Sajópálfalán. Ezen konfliktusok mentén
rendeződik a településen élők világképe. A két felekezet közötti eltérés és a szimbolikus
elhatárolódás vagy közeledés kettőssége korábban is érzékelhető volt. Ugyanakkor a
változásokra és a megújulásra való törekvés szintén áthatotta és a mai napig áthatja az
itt élők mindennapjait A sajópálfalai lakosság egy része egyöntetűen tisztában van
azzal, hogy az ősei nem magyar származásúak, de a ruszin identitás csak a visszatanulás
által jelent keveseknek valamit. Mindenki magyarnak vallja magát a településen, és
emellett jelenik meg a ruszin kevert identitás. A falu lakosságának egy része
bizonyítottan ruszin eredetű, de ez a társadalmi emlékezetben már nem realizálódik,
csak a görögkatolikus vallás árulkodik róla.Napjainkban már a görögkatolikus
dominancia is megtörni látszik, mivel a görögkatolikusság kisebbségbe került a
településen. Ennek ellenére Sajópálfala mind a mai napig a görögkatolikus
szervezőelvek szerint működik. A folyamatos határképző folyamatok mellett, a római
katolikus szokások lassú elfogadása után, mindinkább a különbözőségre terelődött a
hangsúly. Vallási téren is a keleties elemek beépítése van folyamatban, de a lakosság
ezt az elképzelést túl szigorúnak tartja, és a lazább, az eddig bevett gyakorlatokat
részesíti előnyben az újjal szemben.
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A munkamigráció változó folyamata a székelyföldi térségben

A Székelyföldről külföldre irányuló munkamigráció nem újkeletű jelenség. A
rendszerváltás után nagy dinamikával elindult folyamatnak megvannak a maga
társadalomtörténeti előzményei, de a 90-es évek elejétől máig tartó, napjainkban is
intenzív munkamigráció is magán hordozza a permanens változás jegyeit. A változó
tendenciák mentén több korszak is elkülöníthető a munkamigráció folyamatában,
ugyanakkor ezek a változások olyan válaszokként is tételeződnek, amelyek egyrészt a
kibocsátó közeg aktuális problémáinak megoldását célozzák, másrészt a befogadó
közeg(ek) társadalmi változásaira, illetve a globális tényezők aktuális helyzetére is
reagálnak. Tervezett előadásomban arra keresem a választ, hogy a székelyföldi
munkamigráció elmúlt harminc évének folyamatában a változó jegyek a kibocsátó vagy
a befogadó társadalmak hatására következnek-e be. A két tényező közül melyik gyakorol
jelentősebb változásokat előidéző hatást a migrációra? A globális vagy a lokális trendek
befolyása lesz-e az erősebb a döntések meghozatalában, a nemek migrációs szerepének
alakulásában, az életmódváltási törekvésekben, az időbeli tervezés módosulásaiban, a
kapcsolatok működtetésében. A kérdések – melyeknek sorát még folytatni lehetne – 
 már önmagukban is jelzik a migráció jelenségének komplexitását, erőteljes szocio-
kulturális beágyazottságát. A folyamatban bekövetkező trendek vizsgálata által nemcsak
a munkamigráció változásaira, hanem a szélesebb társadalmi-kulturális változásokra is
rálátást nyerhetünk.

A pap rétje, azaz miként erősítheti a csoportkohéziót az emlékezet.

Jelen előadás egy kihalóban lévő, csereháti falu, Nyésta kollektív emlékezetéhez
kötődik, azon belül pedig két fontos problémát vet fel: az egyik az Ilyés Zoltán által is
oly sokszor használt emlékezeti hely értelmezése, vajon egy rét milyen mértékben
tekinthető annak; illetve az egy közösség emlékezetében aktívan létező személy miként
erősítheti a csoportkohéziót csupán a róla kialakult emlékképek útján. Nyésta falu egy
jellegzetes kommunikációs hálóval rendelkező település Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, pontosabban a Cserehát kissé elmaradott területén. A közösséget két részre
osztja a falu közepén található, ellipszis alakú rét; melynek következtében Egyik
oldalon és Másik oldalon lakóként határozták meg önmagukat az itt élő emberek. A rét
egykor a falu papjáé volt, aki sokszor munkát adott a helyieknek. A falu kollektív
emlékezetét feltáró kutatás során a szerző azt igyekezett megfigyelni, hogy a Maurice
Halbwachs által hangsúlyozott társas környezet befolyásoló hatásán túl, mennyire
értelmezhető ez a rét emlékezeti helyként, mely fogalmat elsősorban Pierre Nora emelt
be a társadalmi kutatások kérdéskörei közé. Az elemzés során arra is kitér, hogy a már
csak emlékekben élő egykori pap miként képes napjainkig erősíteni a kis közösség
csoportkohézióját, és létének hiánya miként jelenik meg a faluban élő emberek
motivációiban és egyéni attitűdjeiben.
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Etnikai együttélési mintázatok: a hodászi modell
Az elmúlt években számos lokális, vidéki társadalom közösségfolyamatainak módszeres
és összehasonlító vizsgálatával foglalkoztam, többek között Nagyecseden,
Nyírvasváriban és Hodászon. A kutatások során az együtt élő etnikai részközösségek
közötti kapcsolatviszonyok és közösségfolyamatok feltárásával foglalkoztam.
Előadásomban Hodász három etnikai részközösségének és együttélési viszonyaiknak a
bemutatására vállalkozom. Az elemzés során az együttélési viszonyok dinamikáját és
lokális szabályrendszerét elsősorban a település közösségkapcsolatainak, valamint a
jelenünkben lejátszódó változásoknak a tükrében elemzem.A kutatás során fény derült
arra, hogy a településen a magyar és a hagyománykövető oláh cigány közösség közötti
kulturális és társadalmi távolság fokozatosan csökken, az együttélés a két közösség
fokozatosan kiteljesedő elfogadási gyakorlatává fejlődik. A Hodászon élő harmadik
etnikai közösség, a romungró lokális társadalom ezzel szemben mindkét másik
részközösség vonatkozásában elkülönülő, izolatív, és passzív együttélési stratégiát
gyakorol. A település etnikai együttélési viszonyait a felekezeti megoszlás tovább
árnyalja és részben magyarázza a közösségek közötti kapcsolat dinamikájának
változásfolyamatait.Az előadás külön hangsúlyt fektet arra, hogy a településen
jelenünkben lejátszódó társadalmi folyamatokat a téma értelmezésében bevett fogalmi
keretek között, az akkulturáció és adaptáció, valamint az asszimiláció és integráció
jelentésnek terében.

A nyelvi tájkép illetve a politikai és gazdasági változások összefüggései
Észak-Macedóniában
Az ország, amellyel az összes szomszédjának kisebb-nagyobb problémája van, amelynek
társadalma etnikailag, kulturálisan, politikailag és demográfiailag egyaránt
szélsőségesen megosztott, amely a korábbi Jugoszlávia legszegényebb része volt,
amelyet súlyos kivándorlás sújt, amelyben néhány éve valóságos polgárháború dúlt, és
amely külső kényszer hatására a belügyeit érintő szerződéseket ír alá, sőt a saját nevét
is megváltoztatja – mindez Észak-Macedónia. A három megyényi, Budapestnél alig
népesebb nyugat-balkáni állam az 1991 előtti éra már-már nosztalgikus évei óta
képtelen lépést tartani saját gazdasági és politikai változásaival. A népesség alig
kétharmadát alkotó macedónok – akiket például a bolgárok nem is ismernek el önálló
népként – és a gyorsan növekvő albán kisebbség közötti ellentét kiéleződése
párhuzamos társadalmak létrejötte felé mutat, az albán térnyerés az élet szinte minden
területén szembeötlő. Eközben új lendületet kapott a macedón nemzeti identitás –
felülről irányított – építése, a társadalmi kérdések, sőt az ország külkapcsolatainak
átpolitizálása, míg a gazdaságot bénító korrupció felszámolásában nem történt érdemi
előrelépés. A macedón közösség – miközben elszegényedik és elvándorol – aggódva
tapasztalja, hogy saját államának ügyeibe mindenki másnak több beleszólása van.
Mindez, ebben az egyébként sem túl békés délkelet-európai régióban, komoly
konfliktuskockázatot hordoz. Előadásomban a politikai és a gazdasági élet közelmúltbeli
átformálódását a társadalomkutatók egyik hatékony módszerével, a nyelvi tájkép
felmérésével kívánom bemutatni.
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Szakmai tudás-tükörben, publikációk növekvő tömegében sorjázik
egyre gyakrabban a kutatáselméleti kérdés, mely az elbeszélés
hitelét a kutatói átbeszélés normájától teszi függővé – olykor a
hitelesség, máskor a relevancia, sok esetben a közlés egésze
értelmében. A narrált közlés ugyanakkor mintegy nem
vonatkoztatott a kutatóra is minden esetben. A kisebbségi és
kultúraközi érintkezés, a földrajzi-etnikai határzónák elemzése
Zoli egyik kitartó, sőt kedvenc témaköre volt. Emlékének hódolva,
a kutatott és a közlő kontaktus-zónájáról „leolvasható” néhány
példával kívánok valamely Ilyés-értelmezéshez hozzájárulni. Nem
kivonat kivonata, inkább köztes impresszió, hogy Zoli a nyelvi-
szövegértelmezési határövezetek megrajzolásával is komoly
pontosítások révén segítette az elbeszélések
elbeszélhetőségének értelmezését, avagy a realista
etnogeográfus és a narrativista kisebbségkutató értelmezői
szerepkörének tudatosítását.

Kotics József, ME BTK KVAT, Miskolc
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