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Indulás és megérkezés: migrációs folyamatok és 
lokális válaszok néprajzi, antropológiai olvasatban 

 
Felhívás 
 
A tágan értelmezett migrációs folyamatok (például elvándorlás, bevándorlás, 
telepítések, külföldi munkavállalás), a benne résztvevő kisebb-nagyobb közösségek, 
egyének számos síkon és időkeretben vizsgálhatóak néprajzi, antropológiai 
szempontból egyaránt. Ahogy napjainkban, úgy az elmúlt másfél évszázadban számos 
politikai, társadalmi és gazdasági esemény, egyéni életútbeli változás milliókat 
késztetett arra, hogy hosszabb-rövidebb időre vagy végleg elhagyja szülőföldjét. A 
migráció földrajzát tekintve külön figyelmet érdemel az országon belüli és az 
országhatárok átlépésével történő elvándorlás. Az önkéntes és a kikényszerített 
elvándorlás közti különbségtételt is szem előtt tartva az (el)indulás, az utazás közbeni 
lét és a megérkezés olyan jelenségek megragadására is lehetőséget kínál, mint az 
értékek továbbadása és őrzése, integrációs és izolációs folyamatok és gyakorlatok 
megértése. Emellett a kibocsájtó és befogadó lokális csoportok olvasatát, az új 
helyzetre adott válaszát is magában hordozza. A sokrétű jelenség megértéséhez 
interdiszciplináris megközelítés szükséges, ehhez a néprajztudomány és az 
antropológia eredményei is segítséget nyújthatnak. 
 
A tervezett konferenciára olyan előadásokat várunk, melyek a migrációs folyamatok 
történeti vagy kortárs keretébe helyezkedve az alábbi kérdésekre adhatnak értelmező 
válaszokat és/vagy egy-egy esettanulmányra fókuszálva mutatják be az elvándorlás 
különféle stádiumait, résztvevőit és hatásait. Milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy 
csoportok, egyének útra keljenek? Milyen kihívásokkal találkoznak útközben és 
megérkezéskor? Hagyományaikból és a szülőföld tárgyi világából mi őrződik meg és 
milyen új jelentéseket kaphatnak azok?  
 
Kiemelten fontosnak tartjuk a kibocsájtó és befogadó közösségek megmutatását is. 
Hogyan hatnak a globalizációs jelenségek az elvándorlók, útra kelők az őket kibocsájtó 
közösségek további életére? Hogyan alakítják a befogadó közösségek hétköznapjait, 
hagyományait a történelmi múlttal bíró helyi kisebbségek és a később betelepülők? 
Milyen visszahúzó erők hatására térhetnek vissza a korábban elvándorolt egyének, 
csoportok? Hogyan működnek az otthon maradottakkal vagy az útra kelőkkel a 
kapcsolattartás (levelezés, internetes kapcsolat, személyes látogatás) és közösségi 
emlékezés (családi, lokális) különféle módozatai? Milyen formái lehetnek a befogadó 
és a migráns közösségek közti együttműködésnek? Milyen módjai vannak a befogadó 
közösségen belül a saját egyéni- vagy csoportidentitás megőrzésének? Hogyan alakul 
át a helyi táj, tudás, hagyomány a migrációs jelenségek hatására? A lokális szintű 
kimutatható különbségek vagy éppen a hasonlóságok erősödnek meg ezekben a 
folyamatokban? 
 
Amennyiben a témával kapcsolatos előadást kíván tartani, kérjük, tervezett 
előadásának címét és összefoglalóját (max. 2000 leütés) elektronikus úton legkésőbb 
2016. szeptember 30-ig juttassa el a következő címre: 
Bata Tímea (Magyar Néprajzi Társaság) 
batatimi@yahoo.com  
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Tatár Ertzsébet Tímea (Kriza János Néprajzi Társaság) 
kriza@kjnt.ro  
A szervezőbizottság a beérkezett anyagok alapján választja ki a konferencián 
elhangzó előadásokat. 
 
A szimpóziummal kapcsolatos tudnivalók: 
Időpont: 2017. május 9–13. 
Helyszín: Kolozsvár 
Az előadás időtartama: 20 perc 
A konferencia nyelve: angol 
 
A szervezők: 
Magyar Néprajzi Társaság 
Néprajzi Múzeum 
Kriza János Néprajzi Társaság 
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