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Tudománytörténeti hagyományok és örökség  

a kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatásban 

 

 

Időpont: 2016. október 21. 

Helyszín: BBTE Bölcsészkar (Horea u. 31.), KJNT székháza (Mikes u. 15.) 

Szervezők: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete – KAB 

Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 

Szakosztálya 

 

A rendezvény főtámogatója: 

 
 

 

 

A rendezvény főbb célkitűzései a következők voltak: 

- rendszeres rendezvényről van szó, minden évben nagyon fontos a posztgraduláis képzés, a szakmai 

továbbképzés, elitképzés folytonosságának biztosítása 

- olyan előadások megszervezése, amelyek által a résztvevők részletesen megismerhetik a néprajzi 

örökség, implicit módon a kulturális örökség kutatástörténetét 

- felhívni a szakmabeliek és az érdeklődők figyelmét a néprajzi, tudományos örökség mint kulturális 

örökség fontosságára 

- közismertté tenni az erdélyi, romániai néprajzkutatások eredményeit, intézményeit és személyiségeit 

- bemutatni különböző kolozsvári (romániai) kutatóműhelyek, kutatócsoportok eredményeit 

- megvitatni a néprajzi kutatás és oktatás kapcsolatát, párbeszédet kezdeményezni kutatók és oktatók, 

pedagógusok között 

- megemlékezni a néprajzkutatás történetének meghatározó személyiségeiről, akik hozzájárultak a 

tudomány fejlődéséhez, iskolákat alapítottak, új kutatási irányzatokat honosítottak meg 

- olyan informális keretet biztosítani, ahol a résztvevők szabadon kommunikálhatnak, szakmai 

kapcsolatokat építhetnek ki, ismerkedhetnek 

 

A rendezvény főbb eredményei:  

- ezen a rendezvényen 63 résztvevő volt jelen, volt és jelenlegi diákok, mesteri hallgatók, 

doktoranduszok, tanárok, pedagógusok, kutatók, szakemberek, meghívottak 

- olyan előadásokra került sor, amelyek ismertették a néprajzkutatás, a forráskutatás és a 

tudománytörténet-kutatás legfrissebb eredményeit 

- bemutatkoztak magyar és román szakmai intézmények és műhelyek, előkészítve egy szorosabb 

szakmai együttműködés lehetőségét 

- olyan új, ismeretlen és kiadatlan néprajzi adatok, eredmények, értékek kerültek bemutatásra, amelyek 

hozzásegítenek a tudománytörténet, a kolozsvári és erdélyi helytörténet aktualizálásához 



- az előadások és viták során a résztvevők olyan tudományos, módszertani és elméleti kérdéseket 

vitattak meg, amelyek fényt vetettek a néprajz mint szaktudomány és a kulturális örökség kapcsolatára 

- a résztvevők megvitatták a néprajzi, kulturális örökség átadásának és megőrzésének lehetőségeit az 

oktatásban, múzeumokban, egyéb intézményekben 

- könyvbemutatókra is sor került, ekként a résztvevők megismerhették egymás publikációit, 

munkásságát, a legújabb tudományos eredményeket 

- ugyancsak megismerkedhettek szaktudományos adatbázisokkal, bibliográfiákkal, amelyek kutató és 

érdeklődő számára egyaránt hasznosak lehetnek 

- a következő előadásokra került sor: 

Előadó Előadás címe 

Szakál Anna Legendák a Vadrózsák körül. A Kriza-hagyaték feltárásának újabb eredményei 

Olosz Katalin Még egyszer Krizáról 

Filep Antal Néprajzkutatásunk és a 20. század elejének Kolozsvári Tudományegyeteme 

(Györffy István és Banner János indulása) 

Magyar Zoltán Faragó József nagymohai folklórgyűjtése 

Albert Ernő A Gyökerek iskolai folyóirat néprajzrovata 

Czégényi Dóra Nép-, köz- és balhiedelmek az Erdély lapszámaiban 

Barazsuly Viktória Adrienn Ősi népművészet, töretlen magyar múlt. Erdély vizuális megjelenítése 1941-es 

turisztikai plakátokon 

Tekei Erika Népi epika a folklórkiadványok, recenziók és kritikák tükrében (1948–1989) 

Szecsődi Barbara A mozgalom hőskorának kolozsvári táncházasai Halmos Béla Orális 

Archívumában (Hagyományok Háza) 

Veres Emese Az EMKE vándorgyűléseinek hatása a barcasági lelkészek és tanítók néprajzi 

munkásságára 

Kovács Dóra Női és férfi szegényes Magyarózdon 

Tatai Orsolya Körorvosi emlékek nyomtatott formában való továbbélése. A Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem egykori hallgatóinak írásai 

Tasnády Erika Szék község kutatástörténete, a népies-nemzeti kánonépítésben betöltött 

szerepe 

Doszlop Lídia Ősz János emlékezete a Kis-Küküllő menti közösségben 

Kiss Emőke A Bözödi-hagyatékban lévő néprajzi gyűjtések 

Csibi László „2 évig élet és halál ura voltam.” Teleki Samu gróf kelet-afrikai útjának írásos 

hagyatéka 

Ozsváth Gábor Dániel A patakmalmok erdélyi kutatástörténete 

Szatmári László Székelyföldi haranglábak kutatástörténete 

Szőcsné Gazda Enikő A sepsiszentgyörgyi Székely Kiállítások 

Újvári Dorottya A kolozsvári Kováts és Schäfer családok fényképalbumai: konstrukciók és 

emlékezet 

Gagyi József A csíkszeredai Matematika–Fizika Líceum Néprajzi köre, 1980–1984 

Kakas Zoltán – Fosztó László A Bao-Bao expedíciók története 

Simonffy Katalin Volt egyszer egy Kaláka. A táncházmozgalomra épült tévéműsor a hetvenes 

évek végén 

Szabó Zsolt A Jóbarát néprajzi versenyei (1968–1980) 

Keszeg Vilmos Kolozs megyei magyartanárok mondókagyűjtése az 1980-as években 

 

A beszámolóhoz mellékeljük a résztvevők jelenléti ívét. 

 



A Communitas Alapítvány és az RMDSZ támogatását köszönjük! 

 

Kolozsvár, 2016. október 28. 

 

Ilyés Sándor, programfelelős 


