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Tanulmányunkban a magyar néprajztudo-
mány jelenlegi meghatározó kutatási trend-
jeirõl szándékozunk vázlatos „pillanatfelvé-
telt” készíteni. Bár röviden kitekintünk a 
néprajz más intézményeire is, dolgozatunk 
középpontjában tudományszakunk akadé-
miai intézete áll.

Figyelmünk részben azért irányul a jelen-
korra, mert az európai társadalmak válto-
zásából, a parasztság egyre gyorsabb ütemû 
megszûnésébõl, az akulturációból, valamint 
a globalizációból következõ társadalmi 
átformálódás szükségszerûen elméleti szem-
léletváltozásra, módszertani megújulásra 
készteti a néprajztudományt, hogy az új 
társadalmi folyamatokat, jelenségeket is ér-
telmezni tudja. Ezzel párhuzamosan a késõ 
modern társadalom kialakulása más tudo-
mányszakok belsõ problémáinak újragondo-
lását, a feladatok új meghatározását és az 
egyes diszciplínák közötti határok átjárható-
ságát is megköveteli, ami megnehezítheti 
a szakmai identitás megõrzését. Ezek a ten-
denciák pedig az interdiszciplináris megkö-
zelítések közeljövõben történõ kidolgozását 
valószínûsítik. A néprajztudomány rendre 
ezzel a nyitottsággal, a társtudományok kuta-
tóit megkeresve rendez konferenciákat (pél- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dául Folklór és vizuális kultúra, Antropoló
gia és irodalom stb.) és a megújuló törté-
nettudomány számára számos olyan, a 
néprajzkutatásban általános módszertani 
megközelítést kínál, mint például a narratí-
vák elemzése, életútkutatás, az oral history 
mûfajai, a mindennapi élet perspektívái, a 

„történelem alulnézetben” stb.
A magyar néprajzkutatók túlnyomó része 

sokoldalúan képzett, számosan rendel-
keznek történész, nyelvész, földrajztudomá-
nyi, irodalomtudományi, mûvészettörténeti 
diplomával, akik éppen a néprajz kom-
plexebb szemléletmódja miatt részesítették 
elõnyben az etnográfiát. A magyar néprajz-
nak elmélyült történeti megalapozottsága, 
tárgy- és kultúrakutató módszertani hagyo-
mányai köztudottak. Ám a társadalomköz-
pontú, az életmódot, a mindennapi kultúrát, 
a mentalitást, a gondolkodás különbözõ 
struktúráit, a lokális társadalom emberi 
kapcsolathálóinak mûködését, az alulról 
szervezõdõ intézményeket, az értékrendet 
és világképet vizsgáló szemléletmódja sem 
új keletû. A két világháború közötti, a folklór, 
a tárgyi világ és a kultúraelemek vizsgálatára 
koncentráló nemzedék tanítványai nemcsak 
átvették az angolszász, francia, német, svájci 
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és skandináv etnológia tanulságait, de elvé-
gezték azokat a nagy alapkutatásokat, meg-
teremtették azokat az elméleti szintéziseket, 
amelyekben a „saját kultúráját kutató”, Lajtán 
inneni etnográfus is a világ élvonalába tarto-
zó társadalomkutatásokkal összemérhetõ és 
mindenütt elismert minõséget alkotott.

A magyar néprajztudományt – Európa 
legtöbb országához hasonlóan – több irány-
zat, kutatási hagyomány, tudományos trend 
mûködteti, amelyek egymással kölcsönha-
tásban vannak. Intézményhálózata az 
antropológia ágazatainak hazai megjelené-
sével az utóbbi két évtizedben színesedett, 
gyarapodott. Mai arculatát – néhány kisebb 
intézmény (például a fõleg tudományszer-
vezési és kiadói feladatokat ellátó budapesti 
Európai Folklór Intézet) mellett – három 
fõ intézményi szervezõdés, az akadémiai 
(Néprajzi Kutatóintézet és e dolgozatban 
nem szereplõ társintézményei, az Etnikai-
nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Zene-
tudományi Intézet), a muzeológiai, valamint 
az egyetemi oktatási szféra határozza meg.

1. A Magyar Tudományos Akadémia 
Néprajzi Kutatóintézete (továbbiakban NKI) 
átfogó kutatásokat végez, a történeti folya-
matokat és a jelen viszonyokat elemezve, a 
magyar nép anyagi kultúrájának, folklórjának 
és a társadalom szerkezetének témakörében, 
kitekintéssel a magyarországi nemzetiségek, 
valamint a közép- és kelet-európai népek 
kultúrájára, az etnológiai kutatásokat illetõen 
pedig elsõsorban a magyar nép õstörténetére 
és az óvilágbeli népek kultúrájára. Az átfogó, 
új vállalkozások súlypontjait – az alapkuta-
tások mellett – a néprajztudomány elõtt álló 
legfontosabb kihívások megválaszolására 
(jelenkutatások végzése, adatbázisok kiépí-
tése stb.) helyezi.

A hagyományosnak nevezett népi kultú-
ra folyamatos átalakulásának kihívására a 
néprajztudomány kétféle módon válaszol: 
egyrészt sajátos eszközeivel (állomásozó 
terepmunka, résztvevõ megfigyelés, mélyin-

terjúk készítése stb.) a jelenkor társadalmi és 
kulturális folyamatainak kutatásában is részt 
vállal, másrészt a történeti anyag további 
feltárása segítségével folytatja a tradicionális 
mûveltség múltjának megismerését.

1.1. A Néprajzi Kutatóintézet társadalom-
néprajzi kutatásainak legfontosabb vonása 
a lokális társadalmak – részben már megkez-
dett – jelenkori komplex vizsgálatának elmé-
lyítése. Állandóság és változás, hagyomány 
és modernizáció azok a kulcsfogalmak, ame-
lyek köré a vizsgálatok szervezõdnek. A föld-
rajzilag és típusaikban eltérõ helyi társadal-
mak a gazdasági és társadalmi változások 
különbözõ modelljeit képviselik, a kutatások 
középpontjában azok a kérdések állnak, 
hogy a magyar vidék jelenkori kiútkeresé-
sében milyen szerepük van a korábbi 
gazdasági stratégiák, a helyi hagyományok 
újraéledésének vagy átértékelésének, illetve 
a modernizációs minták követésének. Az egy-
re szélesedõ kutatások vizsgálják az egyének 
és a helyi közösségek élet- és alkalmazkodási 
stratégiáit, a közösségszervezõdés új formáit, 
a lokális és etnikai identitás kérdéseit, a 
helyi politika és a hatalom viszonyát. Ezek 
a vizsgálatok három idõsíkot ölelnek fel: 
egyrészt a szocializmus idõszakában lezaj-
lott folyamatokra koncentrálnak, az ehhez 
viszonyított változásokra a rendszerváltozást 
követõen, illetõleg arra, hogy az Európai 
Unióhoz való csatlakozásnak milyen követ-
kezményei érzékelhetõek a helyi társadal-
mak szintjén. Az intézet három-négy éves 
rendszerességgel az egész szakma számára 
nyitott konferenciák keretében foglalja 
össze a rendszerváltozás óta eltelt idõszak 
falusi közösségeinek társadalmi és gazdasági 
folyamatairól végzett vizsgálatait, melyeknek 
anyagát az MTA Társadalomkutató Központ-
tal közös kiadványsorozatban jelenteti meg. 
Évtizedeket átölelõ, folyamatos feladat az a 
terepmunkára támaszkodó kutatás, amely 
a szocialista rendszerbõl a piacgazdaságon 
alapuló polgári demokráciára áttérés tényle-
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ges menetét, társadalmi kihatását és a falusi 
népesség mentalitására gyakorolt hatását 
vizsgálja az ország különbözõ régióiban 
kiválasztott településeken. Ennek külön-
leges jelentõségét az adja, hogy az egyes 
településeken 20-30 évvel ezelõtt elvégzett 
kutatások új tudományos megközelítéssel 
és eszköztárral megismételhetõek (re-study), 
ezáltal a társadalmi-kulturális folyamatok 
mélységeikben is feltárhatóvá válnak. A 
folytatódó határon túli társadalomnéprajzi 
kutatásokat – melyek elsõsorban erdélyi 
közösségeket vizsgálnak – egy átfogó, tudo-
mányközti megközelítésû szórványkutatás 
bõvíti. Az MTA Etnikai-nemzeti és Kisebbség-
kutató Intézetével közösen tervezett projekt 
olyan kulturális értékmentõ és revitalizációs 
cselekvési stratégiát dolgoz ki, amely a helyi 
döntéshozók, valamint az egyház és az okta-
tás számára is konkrét segítséget jelenthet.

Elsõsorban a társadalomnéprajz és a 
szociális antropológia módszerei alkalmasak 
arra, hogy segítségével a néprajzkutatók a 
kisközösségek, illetõleg az egyén szintjén 
részletes feltárásokat végezzenek, s az így feltárt 
mikroszintû társadalmi változások elemzése és 
értelmezése alapján a makroszintû folyamato-
kat is érthetõbbé tegyék.

Egyre szélesedõ kutatások vizsgálják az 
egyének és a helyi közösségek élet- és alkal-
mazkodási stratégiáit, a közösségszervezõ-
dés új formáit, a lokális és etnikai identitás 
kérdéseit, a helyi politika és a hatalom viszo-
nyát. Elsõsorban a társadalomnéprajz mód-
szerei alkalmasak arra, hogy segítségével a 
néprajzkutatók a kisközösségek, illetõleg az 
egyén szintjén részletes feltárásokat végez-
zenek, s az így feltárt mikroszintû társadalmi 
változások elemzése és értelmezése alapján 
a makroszintû folyamatokat is érthetõbbé 
tegyék. 

1.2. A Néprajzi Kutatóintézet folklórkuta-
tásaiban a hagyományos, mûfajközpontú 
folklórkutatás mellett mindinkább teret 
nyernek a különbözõ irodalom- és kultúrael-

méleteken, szövegelemzési technikák tapasz-
talatain alapuló új forrásvizsgálatok. Ezek 
eredményeinek feldolgozására 2004-ben 
a Népköltészet Osztály elindította a Folk
lór a magyar mûvelõdéstörténetben címû 
konferenciasorozatát, amelyen a folklór 
és a társmûvészetek, a folklorisztika és a 
társtudományok kapcsolatainak, érintkezési 
pontjainak, egymásra hatásának vizsgála-
tával foglalkoznak. A jelenkori terepmun-
ka-kutatások a múlt magatartásmintáinak 
továbbélését, illetve a globalizálódó társada-
lom állandó újdonságainak megértésében és 
befogadásában betöltött szerepét vizsgálják: 
a városi folklórjelenségekben, az új társadal-
mi és politikai ünnepek megjelenésében, a 
társadalmi és civil szervezetek szerepében 
a lokális hagyományok alakításában és 
megõrzésében, a falusi turizmusban, a ha-
gyomány intézményesített formáiban stb. Az 
új szempontú folklórkutatási megközelítések 
továbbra is feladatuknak tartják a kisebbségi, 
etnikus és regionális identitásvizsgálatokat a 
különbözõ közösségek körében (például 
csángó, cigány, palóc stb.). Reprezentatív 
szövegkorpuszok alapján összehasonlító 
folklorisztikai tanulmányok vizsgálják a folk-
lórban megjelenõ közös európai gyökereket. 
Ennek keretében kezdõdtek meg 2005-ben 
a Magyar Folklór sorozat munkálatai, amely 
az egyes folklór mûfajok szövegei közül 

– melyek összegyûjtött mennyisége az utóbbi év-
tizedekben a korábbi többszörösére növekedett 

– a mûfaj jellegzetességeit bemutató és jól repre-
zentáló magyar anyagot összesen mintegy tíz 
kötetben tervezi megjelentetni nyomtatott és 
digitális formában.

1.3. Az etnológiai vizsgálatok négy fõ 
irányban tájékozódnak. A magyar nép 
származásával kapcsolatos õstörténeti és 
elsõsorban Eurázsia középsõ területeire 
vonatkozó összehasonlító vizsgálatok mellett 
fontos szerepet játszanak az általános elmé-
leti tanulmányok a nem-európai társadalmak 
és kultúrák alakulásáról, egymáshoz fûzõdõ 
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viszonyáról. A harmadik fõ irány, a terep-
munkák végzése nemcsak e két elõbbi cél 
eléréséhez, hanem a nemzetközi tudomány-
nyal való lépéstartáshoz is szükséges. Ebben 
a vonatkozásban különösen kiemelendõ 
az a közvetítõ tevékenység, amely a világ 
kultúráinak meg- és elismertetését, illetve az 
általános nemzetközi etnológiai kutatások 
tematikai és módszertani újításainak tovább-
adását jelenti. E negyedik irányra, illetve a 
terepmunkák feldolgozásának tapasztala-
taira alapozva készül az a nagyobb, átfogó 
kutatás, amely a kulturális ideológiák szere-
pével foglalkozik a globalizálódó világban, 
s mindennek kapcsolatával a kulturális 
antropológia alakulásához. Ezt a kutatást 
azon felismerés teszi idõszerûvé, hogy az 
egyes, különbözõ szinteken megfogalma-
zódott kulturális ideológiák az általánosan 
emberivel szemben a különbözõségeket 
emelik ki, s mindebben a politikai indítékok 
mellett ismeretelméleti problémákra, illetve 
egyes, ma már meghaladottnak tartott kultu-
rális antropológiai elképzelésekre (kulturális 
relativizmus) támaszkodnak. 

1.4. Az NKI folytatja a szaktudomány 
mûvelõi számára alapvetõ fontosságú föltáró 
és adatgyûjtõ, adatbemutató tevékenységét. 
A 21. század körülményei közt sem hanya-
golható el a föltárt források nyomtatott for-
mában történõ bemutatása. Ennek jegyében 
folyik a vizitációs jegyzõkönyvek, hegyköz-
ségi törvénykönyvek, árszabások stb. publi-
kációja. A modern kori adatfeldolgozással 
szemben támasztott követelményeinek a 
digitalizált és a lehetõségek szerint online 
formában elérhetõ adatbázisok szerkesztése, 
elkészítése felel meg. Ily módon jöttek, jön-
nek létre a közel és távolabbi jövõ kutatásait 
megalapozó és elõsegítõ digitalizált archí-
vumok (mesék, mondák, szokások), néprajzi 
gyûjtések, illetve a gyûjtött anyagok feldol-
gozásának elektronikus változatai. A hagyo-
mányos adathordozókon megõrzött anyag 
(film, fotó, hangkazetta stb.) digitális formába 

való átalakítása is szerepel a tervek között. Az 
informatika lehetõségeit a hagyományosnak 
mondott néprajzkutatás is egyre nagyobb 
mértékben aknázza ki. Nemcsak sok év-
tizedes gyûjtõmunka eredményeképpen 
létrejött hatalmas adatcsoportok épülhetnek 
be egy integrált társadalomtudományi adat-
bázisba (népi gyógyászati, sámánarchívum), 
hanem néprajzi, antropológia kérdéseket 
is számítógépes módszerekkel (például 
clusteranalízis) tisztáznak a kutatások, illet-
ve olyan informatikai szakértõ rendszer is 
készül, amely más tudományágak mûvelõi, 
sõt a nagyközönség számára is lehetõvé teszi 
a néprajztudomány egyes fõ kérdéseinek, 
módszereinek, problémáinak megértését és 
alkalomadtán a néprajzi metodológia hasz-
nálatát is. Az NKI nemzetközi konzorcium-
ban részt vesz egy olyan pályázatban is (neve: 
SHAMAN – Shared Heritage Archives Ma-
naged Across Network), amely a formálódó 
európai információs társadalom számára a 
következõ évtizedekben a dokumentum 
típusától és hordozójától, valamint a közlés 
nyelvétõl független információkezelõ rend-
szer, egy virtuális folklórszöveg-feldolgozó 
laboratórium terveit dolgozta ki. Az átfogó 
etnológiai vizsgálatok nagyszabású, az MTA 
NKI által gondozott sorozata a többkötetesre 
tervezett Uráli Mitológiai Enciklopédia, ami 
összehasonlító vallás- és kultúrtörténeti 
kézikönyvként a velünk rokon népek mitoló-
giájáról és a világról alkotott tudásáról (etni-
kus tudat, erkölcsi rend, költõi nyelv) szerzett 
tudományos ismereteket foglalja össze szó-
társzerû formában. Oroszul már megjelent öt, 
és befejezéshez közeli állapotban van három 
újabb kötet. Angolul a következõ években 
jelenik meg a hanti, mansi és szelkup mito-
lógia, melyet a magyar követ.

1.5. Egy tudományszak életében kétféle 
alapvetõ tevékenység figyelhetõ meg: az 
állandóan végzendõ alapkutatások, illetve 
a tudomány aktuális ismereteit rögzítõ össze-
foglaló, összegzõ mûvek. Az 1930-as években 
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kiadott elsõ kézikönyv, A magyarság népraj
za után létrejött nagyobb összefoglalások az 
MTA NKI égisze alatt születtek. Az ötkötetes 
Magyar néprajzi lexikon (1977-1982), a 
kilenckötetes Magyar néprajzi atlasz (1987-
92) és a nyolckötetes Magyar néprajz (1988-
tól napjainkig) megjelentetése révén az NKI 

– több más társtudomány hazai- és európai 
intézménnyel összehasonlítva is – egye-
dülállóan sokat tett az összefoglaló mûvek 
létrehozásáért. A nagy összegzések után 
az intézet munkatársainak nyilvánvalóan 
elsõsorban az alapkutatásokra és a jelenkori 
változások vizsgálatára kell koncentrálniuk 
tudományos tevékenységüket, a távolabbi 
jövõ újabb összegzéseinek elõkészítéseként. 
Mindemellett a Néprajzi Kutatóintézet külsõ 
munkatársak bevonásával A Magyar népi 
kultúra enciklopédiája / Encyclopaedia of 
Hungarian Folk Culture címmel egy 80 ív 
terjedelmû, angol nyelven megjelenõ, rep-
rezentatív mû megalkotásán dolgozik. Ez 
lenne az elsõ kézikönyv, ami összefoglaló 
jelleggel és idegen nyelven mutatja be a 
magyar néprajztudomány, folklorisztika és 
antropológia kutatási eredményeit a szakmai 
és laikus közönségnek.

1.6. Az NKI a hazai és nemzetközi intéz-
mények között kiépített kapcsolatai segít-
ségével továbbra is mûködtetni és fejleszteni 
kívánja kutatásszervezõi szerepét (akadé-
miai társintézetek, MTA Társadalomkutató 
Központ, egyetemek, múzeumok, külföldi 
társintézmények). Az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk után az európai tudományos 
élettel való együttmûködésnek, a nemzet-
közi kutatási témákba való bekapcsolódás-
nak az eddigieknél kiemeltebb szerepet 
kell kapniuk.

2.1. Jelentõs szerepet játszik a hazai 
tudományos életben a budapesti Néprajzi 
Múzeum, ami országos múzeum, és a 
Néprajzi Kutatóintézeten kívül itt dolgozik 
a legnépesebb szakképzett kutatói gárda. 
Egyedülálló módon alapítása óta egyszerre 

ad otthont a magyar mellett az európai és 
az Európán kívüli népek gyûjteményeinek, 
ami szemléleti nyereséget, módszertani 
sokszínûséget jelent. Unikális tárgycsoportjai 
(például Európa leggazdagabb kerámia- és 
textilgyûjteménye), muzeológiai értékelése 
és modern kiállítástechnikai feldolgozása ko-
moly kihívást jelent, és még sokáig jelentõs 
feladatokat ró a múzeumra. Az intézmény a 
hagyományos múzeumi funkciók ellátása 
mellett nagy hangsúlyt fektet a jelenkor kul-
turális és társadalmi jelenségeinek múzeumi 
eszközökkel történõ empirikus vizsgálatára. 
A – fõleg svéd elõzményekre visszatekintõ 
– MaDok-programja napjaink tárgyi vilá-
gának megõrzését és a jelenkor múzeumi 
dokumentációját tûzte ki céljául egy köz-
ponti, informatikán alapuló nyilvántartási 
rendszer létrehozásával és mûködtetésével, 
ami biztosítja a különbözõ intézmények, 
kutatások közötti kapcsolatot. A múzeum 
a jelenkori jelenségek kortárs szemléletû 
és megközelítésû néprajzi tanulmányozási 
feladataihoz sorolja a városantropológiai 
vizsgálatokat és kiállításokat is.

2.2. Az 1968-ban alapított Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos 
és közmûvelõdési teljesítménye az utóbbi 
másfél évtizedben ugyancsak kiemelkedõ. 
Sorban nyílnak meg a hazai tájegységeket 
bemutató épületegyüttesek, melyek elké-
szítését magas színtû népi építészeti, lakás-
kultúra- és társadalomnéprajzi kutatómunka 
alapozza meg. Túlzás nélkül állítható, hogy 
az ország leginkább „látogatóbarát” múzeu-
mává fejlõdött, s nemzetközi viszonylatban 
is kiemelkedõ megjelenésében az „élõmú-
zeum” koncepció érvényesülése játszik 
kulcsszerepet. A skanzen tavasztól õszig 
való nyitva tartása alatt egyetlen nap sincs, 
amelyen ne rendeznének külön programot. 
Ez az intézmény juttatja el a legszélesebb 
társadalmi rétegekig a hagyományos kultú-
ra értékeit, népszerûsége és látogatottsága 
miatt a néprajz „sikerágazata”. A nemzetközi 
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muzeológiában az elmúlt évtizedben kibonta-
kozó folyamatokhoz igazodva, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Magyarországon elsõként 
alakította ki a látványraktárát, amely a hagyo-
mányos értelemben vett kiállítás és raktár 
közötti átmenetnek tekinthetõ. Az országos 
hatókörû skanzen mellett meg kell említeni 
az öt regionális szabadtéri néprajzi múzeu-
mot (Nyíregyháza-Sóstó, Ópusztaszer, Szen-
na, Szombathely, Zalaegerszeg) és az in situ 
megõrzött több száz tájházat, amelyek egyre 
fontosabb szerepet játszanak a helyi turiz-
mus fellendítésében, a lokális identitástudat 
erõsítésében.

A fentiekben említett két nagy múzeum 
mellett sok más budapesti és vidéki múze-
umban is nagy számban dolgoznak néprajz-
kutatók, továbbá a minisztériumi múzeumi és 
közmûvelõdési szakfelügyelettõl a Nemzeti 
Kulturális Alap kuratóriumi tagságáig számos 
fontos szakmai funkciót töltenek be.

3. A magyar néprajztudomány struktúrá-
jának egyenrangú talpköveként az egyete-
mek néprajzi tanszékei – a sohasem hanya-
golt tudományos kutatás mellett – az után-
pótlásképzés bázisát jelentik. Öt egyetemi 
városban összesen nyolc tanszék képviseli 
ezt a területet. A magyar néprajztudomány 
összefogását bizonyítja, hogy két egyete-
men is mûködik akadémiai kutatócsoport, 
és szinte valamennyi tanszéken oktatnak 
az NKI-bõl kikerült kollégák, sok kutató 
másodállásban egyetemi oktató is, sõt, az 
újabb alapítású pécsi tanszék szinte teljes 
gárdája kötõdik az akadémiai intézményhez. 
A magyar néprajzi oktatás megújuláskész-
ségét bizonyítja, hogy éppen a tradicionális 
néprajzi tanszékek mellett, mellõl nõttek ki a 
tudományszak antropológia megközelítését 
elõtérbe helyezõ intézmények. Ráadásul 
nemcsak az utóbbi idõkben létesült két 
antropológia tanszék viseli magán a nép-
rajzos alapítók kézjegyét (a szocializmus 
évtizedei alatt antropológiai képzés nem 
lévén, az ilyen érdeklõdésû néprajzkutatók 

egyéni képzéssel tágíthatták ismereteiket), 
hanem azokon az egyetemeken, ahol ilyen 
oktatás nem indult, a néprajzi tanszékek 
vették fel képzésükbe (Debrecen), illetve 
nevükbe is (Pécs, Szeged) az antropológiát. 
A tudományterület Budapesten, az ELTE-n 
tagolódik leginkább: tudományszaki integ-
ráció szempontjából a jövõ dönti el, indokolt 
volt-e, hogy az Antropológia Szakcsoport 
a Társadalomtudományi Karra került, míg 
a Néprajzi Intézetként funkcionáló Tárgyi 
Néprajz és Folklór Tanszék a Bölcsészettu-
dományi Karon maradt. Az egyes egyetemi 
tanszékeken – a teljességre törekvõ oktatási 
célok mellett – végzett kutatásokat (a korláto-
zott számú tanerõ miatt) óhatatlanul befolyá-
solja az éppen aktuális kutatói-oktatói gárda 
tudományos érdeklõdése. Így a debreceni 
Néprajzi Tanszéken a korábbi, az anyagi kul-
túrára és a muzeológiára koncentráló vizsgá-
latok után az utóbbi másfél-két évtizedben a 
folklorisztikai, vallásetnológiai és a regionális 
és interetnikus kutatások kerültek elõtérbe. 
Szegeden a gazdaságnéprajzot követõen 

– Bálint Sándor örökségeként – inkább a népi 
vallásosság vizsgálatára került a hangsúly. A 
pécsi Néprajz és Kulturális Antropológia Tan-
szék oktatói struktúrája miatt a kutatások tág 
spektrumát képviseli, és ugyanez mondható 
el a budapesti egyetemen folyó kutatásról 
is. A legújabb tudományszaki intézmény 
a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális 
Antropológiai Tanszéke nevében is magán 
viseli a kettõs érdeklõdést. Míg egy átmeneti 
idõszakban a tanszék inkább az amerikai érte-
lemben vett kulturális antropológia irányába 
mozdult el, az utóbbi hat évben az itt folyó 
kutatások vállaltan a közép- és kelet-európai 
régió inkább európai etnológiai szemléletû 
vizsgálatára koncentrálnak. A magyar nép-
rajzkutatás oktatási és szellemi mûhelyei 
között meg kell említeni a tanárképzõ fõis-
kolákat (Székesfehérvár, Gyõr stb.), illetve a 
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Néprajzi és Antropológiai Tanszékét, 
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amely Románia egyetlen néprajzi tanszéke, 
és amellett, hogy az itteni modern szemléletû 
identitásvizsgálatok, életútkutatások a ma-
gyar néprajztudomány élvonalába tartoznak, 
többek között a moldvai csángó kutatások-
nak is új perspektívát adtak.

Dolgozatunk a néprajztudomány jelen 
helyzetét, a ma fölvázolható trendeket mu-
tatja be. A néprajz erõteljesen hozzájárul a 
nemzeti kulturális örökség meghatározásá-
hoz, s ily módon a nemzeti identitás és a 
helytálló nemzeti önértékelés kialakításához. 
Noha nehéz pontos képet adni e tudomány-

szak jövõjérõl, feladatairól és lehetõségeirõl, 
az valószínûnek látszik, hogy a magyar nép-
rajzi, etnológiai és antropológiai vizsgálatok-
nak szerves fejlõdést kell követniük, vagyis 
olyan egyensúlyt kell találni az eddigi ered-
ményekre alapozó hagyományos kutatás 
továbbfejlesztése és az új paradigmák, meg-
közelítések alkalmazása között, amelynek 
révén a 21. században is releváns és eredmé-
nyes tevékenységet folytathat.

Kulcsszavak: etnológia, antropológia, inter
etnikus kutatások, élõmúzeum




