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Az országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciája
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2018. október 10–12., Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
2018 októberében Békéscsabán került megrendezésre az országos néprajzos muzeológusok
továbbképzése a Munkácsy Mihály Múzeummal együttműködésben. Az idei rendezvény szakmai
témája a tudományszak egyik kiemelt módszere, a terepmunka volt. (A beszámoló végén a
konferencia részletes programja és néhány dokumentumfotó is megtalálható.)
A konferencia előadásai, gondolati íve
A szakmai rendezvény első két napján öt szekcióra bontva hangoztak el előadások és folytak
moderált és kötetlenebb beszélgetések. Minden előadási panelt hosszabb-rövidebb diszkusszió
követett. Mindezen túl az ötödik panel egy worldcafé beszélgetés volt, ahol a jelenlévők összesen öt,
érdeklődésüknek megfelelően választott témában folytattak kiscsoportos megbeszélést.
A rendezvény első szekciójában a három előadó a terep fogalmát közelítette meg történeti és
elméleti oldalról. Nagy Károly Zsolt a terepmunka fogalmának változását tudománytörténeti
keresztmetszetbe helyezve mutatta be. Előadásában vázolta a kutatásmódszertan átalakulását jelző
kiemelt tudománytörténeti állomásokat, majd részletesebben a posztmodern irányzatok
kérdésfeltevéseit, a korábbi fogalmakat megkérdőjelező kritikájukat és újításaikat. Wilhelm Gábor
előadása szorosabban kapcsolódott a néprajzi muzeológia sajátos gyűjtési helyzeteihez. Az előadó a
terep, a tárgygyűjtés, a gyűjtemény, az anyagi kultúra területét érintve azokra a sajátos módszertani
kérdésekre, fogalmi megkülönböztetésekre reflektált, amelyek a kortárs gyakorlatban
tudománytörténetileg meghatározott problémaként felvetődhetnek. A tematikákat tekintve
lépcsőzetesen szűkülő szekciót Illés Péter zárta. Előadása a terepre a néprajzi gyűjtemények
szempontjából fókuszált. Az előadó a kérdésfelvetést kortárs keretbe, a fogyasztói társadalom
kontextusának kritikai megvilágításába állítva a posztmúzeum fogalmán keresztül a múzeummal mint
intézménnyel szemben jelentkező jelenkori szociokulturális kihívásokat vizsgálta.
A konferencia második szekciójában egy-egy korábban megvalósult terepkutatásra visszatekintő
előadások hangzottak el. Molnár Mária a Néprajzi Múzeum intézményi keretében megvalósult
szatmári gyűjtésekről számolt be. Előadásában felvázolta azt a néprajztudományi, intézménytörténeti
kontextust, amely meghatározta a gyűjtés követendő módszertanát, szemléletmódját, időbeli
fókuszát, behatárolta a gyűjtés lehetőségeit, továbbá reflektált a terepkutatás során felmerült
kérdésekre, helyzetekre. Martyin Emília a Békés megyei szlovákság és románság körében lefolytatott
néprajzi gyűjtések eddigi eredményeit ismertette, történeti és tematikai rendbe szedve mutatta be a
gyűjtött anyagot, valamint a tárgyak identitására, az archívumokban felgyűlt anyagok adatolására és
megőrzésére vonatkozó dilemmákat fogalmazott meg. Szuhay Péter a besenyőtelki néprajzi gyűjtés
előéletét, tudománytörténeti kontextusát, megvalósulását, a gyűjtés eredményeit és tanulságait
összegezte előadásában, amelyeket olyan másodlagos kérdésekhez ágazott le, mint a
változásvizsgálatok szerepe és jelentősége, a társadalmi rétegek eltérő helyzetének felmérése, vagy a
kutatónak a lokális társadalmon belül kivívott pozíciója, szerepe. Az első ülésnap záróelőadásaként
Gyarmati János két, közel egy időben s egy helyen kutató magyar kutató, Fenichel Sámuel és Bíró
Lajos gyűjtését tárgyalta biográfiai, valamint intézmény-, tudomány- és gyűjteménytörténeti
keretben. Az életutak összevetésével mutatta be, hogy az eltérő gyakorlat és az intézményi válaszok
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alapján a két, látszólag közel álló terepmunka alapvető szemléletbeli változásokat jelöl a néprajzi
gyűjtésekben.
A konferencia második napját a korábbi terepekre való visszatéréssel, bizonyos esetekben azok
újragondolásával foglalkozó előadások nyitották. Zábráczky Éva a néprajz egyik kiemelt, de már
meghatározását tekintve is problémás klasszikus terepére, a Palócföldre irányuló kutatás
módszertanát és kérdésfelvetéseit tárgyalta. A tudománytörténeti előadásokat sorra véve
részletesen ismertette a korábban felvett adatok jellegét, az alkalmazott gyűjtési módszereket, a
gyűjtésekből létrejött kiadványokat, adattári anyagokat, s vetette össze a jelenkutatási kérdéseivel.
Gecse Annabella és Polgár Zoltán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei néprajzi vizsgálatok kontextusában
helyezte el azt a kutatási programot, amely az eleddig fehér foltként létező megyeszékhely
interdiszciplináris szemléletű feltérképezését tűzi ki célul. Ruttkay-Miklián Eszter a magyar
néprajztudomány egyik klasszikusának, Reguly Antalnak az életművét feldolgozó kutatásról számolt
be. A pályakép felvázolása mellett elsősorban olyan kihívásokra reflektált, melyek a hagyaték
szétszórtságából, a gyűjtött anyag megszólaltatásának nehézségéből, a tudománytörténetileg
meghaladott problémák reprezentálhatóságából adódnak. Schleicher Vera előadása egy olyan
kutatási program tanulságait mutatta be, amely Jankó János nyomán fedezte fel újra a Balatont mint
terepet. A választott módszerek és nehézségek ismertetése mellett a revisit kapcsán olyan
módszertani kérdésekre reflektált, mint az eredeti mű helye a lokális társadalmakban, az adatok
prezentálhatósága, elérhetővé tétele vagy a terepmunka és a múzeumi gyűjtés eltérő
meghatározottságai, kényszerei. A szekció egyik lényeges tanulsága volt, hogy jóllehet szinte
automatizmusként működik a „gyűjtemény kötelez a korábbi terepmunkák folytatására”
mechanizmus, ez nem jelentheti a korábbi gyűjtések kritika és reflexió nélküli folytatását vagy
megismétlését.
A konferencia utolsó szekciója a terepkutatás során felmerülő dilemmákat, kérdéseket ismertette
egy-egy konkrét esettanulmány kontextusában. Vass Erika előadása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
erdélyi tájegységének kialakításával összefüggő terepkutatás módszertani tanulságait, különböző
nehézségeit osztotta meg a közönséggel. Katona Edit a kalotaszegi viselet témakörével foglalkozó
kutatása kapcsán reflektált a közelségre, a kulcsadatközlőjével kialakuló emberi kapcsolatára, a
terepen való saját jelenlétére. Előadása azt a módszertani kihívást világította meg, amelyet a
személyesség – amely egy ilyen jellegű elmélyült, részletes, intim kutatás sajátja – s az ebből való
kilépés mikéntje támaszt. Szeljak György a magyarországi bevándorlókkal foglalkozó, a Néprajzi
Múzeum kutatócsoportja által elvégzett gyűjtésekről számolt be. A munka kereteinek, módszereinek,
eredményeinek felvázolása mellett bemutatta azokat az helyzeteket, korlátokat, etikai dilemmákat, a
tárgygyűjtés specifikus kontextusát, amelyet e sajátos élethelyzetben lévő személyek vizsgálata
hozott magával. Végül Hauptmann Gyöngyi arra a jellemzően kisvárosi gyűjtési, múzeumi közegre
reflektált, amely a kutató személyét, tevékenységét specifikus nehézségek elé állítja, s ahol nemcsak
saját kultúrájában, de akár a saját családjában is kutatói szerepbe kerülhet. A szekció erőssége volt,
hogy olyan előadókat szólaltatott meg, akik munkájukban és előadásukban is érzékenyen reflektáltak
a kutatói pozíció kint-bent kettősségének idővel elmosódó határaira, a kutató és a kutatott, a terep
érzelmi viszonyulására, kölcsönhatására.
A konferencia utolsó szekciójában a részvevők worldcafé beszélgetéseken vehettek részt, melyek öt
témacsoport köré szerveződtek. Ezek során szó esett a városi terepek, a részvételiség, a
tárgyvásárlás, az online kutatások kapcsán felmerülő problémákról is.
A továbbképzés szakmai tanulságai
A néprajztudomány és a kulturális antropológia módszertani eszköztárában egyaránt kitüntetett
helyet tölt be a terepkutatás. A konferenciának komoly szerepe lehet abban, hogy a múzeumok
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intézményi keretében zajló kutatásokkal, a tárgygyűjtések problematikájához szorosabban
kapcsolódok kérdésekkel kapcsolatban is módszertani válaszokat kínáljon a hazai tudomány. A
továbbképzés előadásain, egy-egy esettanulmány, módszertani reflexió, hozzászólás vagy vita
keretében számos, más kontextusokban talán ritkábban felmerülő, de mégis alapvető kérdés
vetődött fel. Mint például: Kié a terep, ki gyakorolja a kontrollt a terep felett? A visszatérés esetén
milyen a viszony a régi és az új kutatás között? Ha ugyanoda térünk vissza, ugyanarra a terepre is
megyünk vissza? Egyáltalán mi a terep? A néprajztudománynak, a kulturális antropológiának és a
néprajzi muzeológiának mi a jelenlegi és jövőbeni terepe? Hogyan definiáljuk őket? Fontos kérdés
továbbá, hogy a táguló terepkoncepciók és az ezzel párhuzamosan szűkülő lehetőségek mátrixában
ezek a kérdések és problémák miként segíthetik a néprajzos muzeológusok munkáját. Miként
adaptálható a legújabb terep- illetve múzeumelmélet például a gyakorlati, gyűjteményi munkában?
A konferencia gondolati íve a terepdefiníciók megfogalmazásától a terepek körülhatárolásáig,
konkrét módszertani és értelmezési narratívákig húzódott. Mivel a néprajztudomány a mai napig
adós bizonyos alapvető definíciók megalkotásával, különösen fontos, hogy a konferencián elhangzó
fogalmakat, terminus technikusokat megpróbáljuk körülhatárolni, vagy az ezt célzó vitákat elindítani.
Számolnunk kell a „klasszikus néprajzi tárgyak” gyűjtési lehetőségeinek beszűkülésével, ezzel a
gyűjtések, így a gyűjteményi munka megtorpanásával is. Több intézményben ugyanis nem
egyértelmű, hogy a 20. század második felének tárgyi anyagát etnográfiai szempontok alapján, a
néprajzi gyűjteményt gyarapítandó, gyűjteni kellene. Ugyanakkor ezek a gyűjtemények a maguk
hiányaival megrekednek egy szinten, kvázi „lezáródnak”. Ha akár külső kényszerítő körülmények, akár
belső döntések következményeként a tudományos koncepció csupán a hiányok pótlására
korlátozódik, és egy intézmény számos lehetséges okból – pl.: helyhiány, eltérő kutatási prioritások,
szakemberhiány, kutatónap hiánya – figyelmen kívül hagyja a kortárs kultúra etnográfiai kutatását,
akkor nem születnek (újabb) eredmények. Éppen ezen jelenségek miatt kell sokkal tudatosabban
beépíteni a múzeumi munkába a terepmunka lehetőségét és gyakorlatát.
A konferencia így érintette a terepkutatás materiális meghatározottságait is, de általában a terepet
mint fogalmi rendszert, módszertani problémát közelítette meg, s súlyosságához mérten kevés
figyelem jutott a kortárs múzeumi terepkutatás egyik legnagyobb problémájának, az
alulfinanszírozottságnak.
A gyakorlati problémák között fontos kiemelni, hogy a múzeumok többsége semmilyen, vagy csak
nagyon korlátozott lehetőségeket biztosít a néprajzi/antropológiai terepkutatásoknak. Ennek egyik
oka, hogy a közismert nevén „kutatónapnak” nevezett munkaidő-kedvezménynek megváltoztak a
törvényi feltételei. Minden intézetigazgató saját hatáskörben dönthet arról, mely kollégának
engedélyezi a kutatónapok kivételét, rendszeres-e ez a munkaidő kedvezmény vagy egyszeri
alkalomra, korlátozott időre szól-e. A döntésben természetesen szerepet játszik az elvárt
teljesítmény, valamely kiállítás előkészítése, publikáció megírása. További gátló tényezők is
befolyásolják a múzeumi vezetőség és a muzeológusok döntését. Egyrészt az alulfinanszírozott
múzeumi szféra eleve korlátok közé szorítja a kutatókat (és a vezetőket) a terep kiválasztásában. A
kutatott téma lokális volta (pl.: levéltári források, interjúk) leegyszerűsítheti a problémát, de a más
helyszínen tervezett kutatás esetén általában sem az időkedvezményhez, sem a pénzügyi
támogatáshoz nem járulnak hozzá az intézményvezetők.
A konferencián elhangzottak és a beszélgetések alapján nyilvánvaló, hogy a gyűjtemény mint terep,
új megközelítést jelent a „klasszikus” terephez képest. Felmerül a gondolat, hogy az „új terep”
kutatásának hiánya vezetett-e el a raktári gyűjtemény terepként való funkcionálásához, leképezve
mintegy a mindennapi munka egyik szegmensét. Ez a vélemény még szembetűnőbb akkor, ha
statisztikai módszerekkel tekintjük át a kutatók terepen töltött napjainak számát az egyes
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múzeumokra vetítve. Míg némely néprajzosok heteket, hónapokat tölthetnek el ilyen típusú
munkával, már-már problémaként említve a terepi idő hosszúságát, addig más helyen beszűkültek a
lehetőségek.
A néprajzos muzeológus kutatási lehetőségeinek hiánya vagy rendkívüli beszűkülése természetesen
önmagában nem azt jelenti, hogy ne lennének a néprajztudománynak és a kulturális antropológiának
a kortárs valóságunkra irányuló gyűjtései, hiszen más intézményei is vannak a diszciplínának.
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy jelenleg a szakmában dolgozó néprajzkutatók legnagyobb
hányada múzeumban helyezkedett el, ahogy azt is, hogy a recens tárgykultúra vizsgálatát, gyűjtését
leginkább e szakmai közegtől várhatjuk. Amennyiben a kutatók, s a terepkutatások anyagi
lehetőségei nem javulnak, úgy az anyagi kultúra vizsgálatában a későbbiek során pótolhatatlanná
váló rések keletkeznek. Ez különösen abban a kortárs kulturális kontextusbanválik problémássá,
melyben az anyagi kultúra számos területének átalakulása – az elmúlt évszázadokkal összevetve –
rendkívüli ütemben felgyorsult.
A továbbképzési program a tavalyi rendezvényhez hasonlóan törekedett a tudományos eszmecsere
dialogikusabb formáit megvalósítani. Általában elmondhatjuk, hogy a konferencia résztvevői
többségében hasznosnak és előremutatónak vélték a továbbképzést mint szakmai fórumot,
találkozási lehetőséget. A tematikus felépítésen túl a world café módszer szabad, párbeszédes,
asszociatív jellegét dicsérték a legtöbben, mely teret nyitott a későbbi kötetlen beszélgetéseknek is.
Előremutató volt a továbbképzés a megváltozott múzeumi mindennapokhoz, az átrendeződő
terepekhez és a tudományszak/muzeológiai szakág újraértelmezéséhez kapcsolódó
(szak)nyelvteremtés szempontjából is. Itt mindenek előtt a ’terepi szövetség’ mint a kutatási szituáció
ideális kapcsolatmódja és az adatközlő szó jelzőként való használatára gondolunk. A terep fókuszba
állításával egy olyan narratíva tud/tudott megszületni, mely túlmutat a terep elméleti, módszertani
és gyakorlati kérdésein és egy komplexebb problémához vezet minket. Ez a néprajztudomány és a
(néprajzi) muzeológia jelenlegi helyzete, elképzelt és lehetséges jövője. A „terep” mint kutatási
terület meghatározása kulcsfontosságú a néprajztudomány kereteinek felállításához, saját szakágunk
újradefiniálásához és helyzetünk újrapozícionálásához a társadalomtudományok között. Mindez
önmagában is jól példázza, hogy a terepmunka valóban a néprajztudomány gerince.
Az éves továbbképzések szakmai anyaga és programja elérhető a Néprajzi Múzeum weboldalán:
http://neprajz.hu/tovabbkepzesek/aktualis-program.html

Budapest, 2018. 12. 10.
(A beszámolóban olvasható kritikai észrevételek összeállításában a szervezőkön kívül részt vett:
Hajdu Ágnes, Bakos Áron, Fuksz Márta, Móser Tamás.)
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TEREPKUTATÁS, NÉPRAJZTUDOMÁNY ÉS A MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEK
Az országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciája
a Néprajzi Múzeum és a Munkácsy Mihály Múzeum együttműködésében

2018. október 10–12., (szerda-péntek)
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Szakmai szervező: Frazon Zsófia, Granasztói Péter, Schleicher Vera (Néprajzi Múzeum); Martyin
Emília (Munkácsy Mihály Múzeum); programkoordinátor: Árva Judit (Néprajzi Múzeum), Salamon
Edina (Munkácsy Mihály Múzeum)

Témaválasztás
A konferencia témafelvetése arra a történeti és kutatásmódszertani sajátosságra utal, miszerint a
néprajzi gyűjtemények és a néprajzi múzeumok kapcsolódnak a néprajz sajátos és egyedi kutatási
módszeréhez, a terepmunkakutatáshoz. A történetileg kialakult intézmények – különösen a 19.
század végén, de a 20. században is – leginkább a terepmunkakutatások tárgygyűjtéseivel
gyarapodtak, ami az intézményesülés korai időszakában alapvetően határozta meg az intézmények
karakterét, gyűjteményi struktúráját, kutatási és archiválási gyakorlatát. A néprajzi muzeológia
klasszikus terepei, a köznépi-paraszti kultúra és a távoli, ismeretlen „egzotikus” tájak azonban mára
egyaránt átalakultak, legtöbb esetben már nem is léteznek, ezzel párhuzamosan pedig a néprajzi
terep fogalma, jellege is alapvetően átalakult.
Az átalakulás jelenségét történeti és módszertani dimenzióból egyaránt érdemes vizsgálni. Mi
jelentette egykor a kutatások és tárgygyűjtések terepét, és mi jelenti ma azt: a földrajzilag távoli
tájak, „idegen”, „egzotikus” kultúrák, a saját kultúrán belüli másság, a köznépi-paraszti kultúra?
Miként változik meg mindez a társadalmi, tudományos és hétköznapi világok kontextusának
átalakulásával, a klasszikus terepek eltűnésével? Mi volt egykor, és mi a terepe a néprajzos
muzeológusoknak (témák, helyek, időbeliség, társadalmi közeg stb.) ma? Hogyan tud a múzeum
terepen maradni, terepet váltani? Válhat-e tereppé a múzeumokban felhalmozott tárgyi és szellemi
örökség, a gyűjteményi raktár?

A továbbképzés tudományos és társadalmi célja
A továbbképzési konferencia célja, hogy a fenti témakörökben fogalmazzon meg kérdéseket és
keressen válaszokat elméleti, módszertani és gyakorlati példák és esetek bemutatásával,
elemzésével, párbeszéd és vita teremtésével. A kiindulópont kapcsolódik ahhoz az elfogadott, de
részleteiben mégis sokat vitatott tényhez, miszerint a néprajzi muzeológia kevésbé az akadémiai,
mint az alkalmazott tudományos közeggel áll kapcsolatban. Míg a tavalyi konferencia az intézmények
és a társadalom komplex kapcsolatát vizsgálta (Társadalom és múzeum címmel), addig a jelenlegi
konferencia a tudományos módszertanon keresztül a tudományos tudás, a tudományos és kutatói
praxis közegét hangsúlyozza, továbbá azt, hogy ezen szférák elválasztása teljesen értelmetlen
vállalkozás. A múzeumok helyzete – ezen belül a hétköznapokkal foglalkozó néprajzi muzeológia
szerepe – épp attól speciális, hogy nyilvános intézményi funkciója szerint több közegben is működik
egyszerre: egyfelől közszolgálatot lát el, társadalmi és kulturális szerepet vállal, másfelől tudományos
szempontokat és gyakorlatokat valósít meg. Ezek a hangsúlyok alakultak az idők során: tudományos
és társadalmi változásoknak továbbá társadalmi és kultúrpolitikai elvárásoknak megfelelően. A 2018as konferencia ezeknek az összefüggéseknek a hangsúlyozására is kísérletet tesz – ami egyszerre
segíthet megérteni az intézmények tudományos és társadalmi szerepét.
5

A téma kifejtése
Gyakorlati szintre fordítva a témafelvetést, a legfontosabb kérdés, hogy miként valósítható meg,
hogy a gyűjtemények gyarapítása továbbra is közvetlenül kapcsolódjon terepkutatáshoz – még ha
nem is ez a gyarapítás és gyűjteményfejlesztés egyetlen lehetősége. Ehhez milyen segítséget ad a
történeti előzmények kritikus feltárása, és milyen új kutatási, gyűjtési módszerek, gyakorlatok
jelentek meg az elmúlt évtizedekben?
Ebben a megközelítésben több tartalmi és módszertani sűrűsödési pont rajzolódik ki az egyes
múzeumok és gyűjtemények gyakorlatai alapján. A klasszikus és módszeres, tárgygyűjtéssel is járó
terepkutatások gyűjteményi feltárása nemcsak a múzeumi gyűjteménytörténet, hanem a módszerek
meghatározása szempontjából is izgalmas vállalkozás, amelyben a klasszikus terepek (közeli és
távoli), a kutatás tárgyakkal és anyagikultúra-kutatással összekapcsolódó irányai, a néprajztudomány
és a kulturális antropológia tudományterületén túlmutató kapcsolatai (például:
természettudományok) egyaránt meghatározó mérföldkövek. A terep retrospektív megközelítése, a
korábbi kutatások, korábbi terepek újragondolása, az egykori kutatópontok újra felkeresése viszont
nemcsak a változásvizsgálatok történetébe illeszthető megközelítés, hanem a korábbi kutatások
gyűjteményi anyagának feltárását segítő, kiegészítő módszertanként is releváns. A közelmúltban
vagy a jelenben szervezett nagy múzeumi kutatási programok, amelyek terepkutatással is járnak,
illetve a kiállítási munka mellett tudatosan épített gyűjteményfejlesztésre, továbbá a terepre
vonatkozó folyamatosan megfogalmazott kérdések megfogalmazása elengedhetetlen (volna) a
múzeumi stratégiában – bár azt is tudjuk, hogy ezek megvalósítása az egyik legnehezebb és
legidőigényesebb eljárás. Ugyanilyen fontosak és meghatározóak lehetnek a gyűjtemények
tudományos fejlesztésében az olyan mai terepek, mai témák kutatáscentrikus megközelítések,
amelyek kevésbé a gyűjtemény felől, hanem sokkal inkább kortárs jelenségek, problémák és
kérdések felől indulnak, de missziójuk szerint tudatos és módszeres gyűjteményfejlesztéssel is
járnak. De más perspektívából is érdemes szemügyre venni a terepkutatás és a múzeumi
gyűjtemények szerepét: ezeket összefoglalóan nevezhetünk dilemmáknak, amelyek etikai, morális
kérdésekkel is foglalkoznak, esetleg tabutémákra, tabutárgyakra vonatkozó kutatások, és egy
intézmény történetén belül, a módszerek változásában és reflexivitásában vizsgálnak módszertani
kérdéseket – történetesen a terepkutatás összefüggésében. Végül izgalmas azt is átgondolni, hogy a
terepkutatásokból származó forrás- és gyűjteményi anyag miként hasznosul a múzeumi közegben:
ahol a tudományos publikációk, konferenciák és előadások mellett (tehát a szűkebben vett akadémiai
közegen túl) a kiállítások a megmutatás egy lehetőségét jelentik; és ugyanilyen izgalmas vizsgálni a
terepen szerzett információk archiválásának és felhasználásának lehetőségeit és gyakorlatát.
A konferencia a résztémákat az országos múzeumok, a nagy múltú és a fiatalabb vidéki intézmények
tapasztalatai, történeti feltárásai, kortárs reflexiói, tervei és dilemmái alapján vizsgálja.

PROGRAM
2018. OKTÓBER 10. Munkácsy Mihály Múzeum Konferenciaterem
12.00–13.00 Érkezés, regisztráció (Munkácsy Mihály Múzeum Konferenciaterem)
13.30–14.00 Köszöntők
Dr. Kemecsi Lajos a Néprajzi Múzeum főigazgatója
Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere
Ando György a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója
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14.00–16.00
I. A néprajzi és az antropológia terepmunka – elméleti és módszertani keret
Szekciófelelős: Frazon Zsófia
A szekció célja, hogy tágabb módszertani keretbe helyezze a terepmunkakutatás, a néprajzi
muzeológia és a gyűjtemények kapcsolatát. Ennek megfelelően három nagyobb témát tárgyalnak az
előadók: a „klasszikus” antropológiai/néprajzi terepmunka módszereit, a terepkutatás és a múzeumi
gyűjtemény összefüggéseit és lehetőségeit, illetve a múzeumi gyűjteményt mint a terepkutatás egy
lehetséges helyét és közegét.
Előadások
Nagy Károly Zsolt A kulturális antropológia terepmunka módszertana
Wilhelm Gábor Terepmunka módszertan és néprajzi muzeológia
Illés Péter A múzeumi gyűjtemény mint terep
Korreferátum, moderált beszélgetés, kérdések, vita.
16.00–16.30 kávészünet
16.30–18.30
II. Klasszikus terepek, klasszikus gyűjtemények
Szekciófelelős: Granasztói Péter
A szekció célja, hogy múzeumtörténeti, gyűjteménytörténeti és kritikai szempontok alapján tekintsen
át olyan klasszikus terepkutatási eseteket, amelyeket múzeumban dolgozó szakemberek végeztek, és
gyűjteménygyarapítási, feldolgozási jelentőséggel is bírnak, vizsgálatuk fontos módszertani
tanulságokkal jár. Az előadások a magyarországi paraszti kultúra történeti megközelítésével, a
társadalmi változások és a múzeumi gyűjtemények kapcsolatával, illetve az „egzotikus”
terepkutatások kritikai történeti dimenzióival is foglalkoznak.
Előadások
Molnár Mária A centrumból a perifériára - tárgygyűjtés Szatmárban
Ando György, Martyin Emília Terepgyűjtés a hazai szlovákok és románok körében
Szuhay Péter A meterológiai/etnográfiai megfigyelőállomások víziójától a történetszociológiai
terepmunkán át a parasztpolgári tárgygyűjtésig. 1985 Besenyőtelek
Gyarmati János Korszakhatáron. Fenichel Sámuel és Bíró Lajos melanéziai gyűjtőmunkája
Moderált beszélgetés, kérdések, vita.

20.30 Vacsora a Fiume Szállodában

2018. OKTÓBER 11. Munkácsy Mihály Múzeum Konferenciaterem
10.00–12.00
III. Vissza az egykori terepre!
Szekciófelelős: Schleicher Vera
A szekció célja, hogy olyan terepcentrikus múzeumi kutatásokat vizsgáljon, amelyekben egyszerre
érvényesül egyfajta tervszerűség és retrospektív szemlélet, amelyek során a történeti gyűjtemény az
egykori terepek, egykori kutatói szemlélet alapján aktiválódik. Az előadások egykori terepek mai
kutatási lehetőségeit vizsgálják, a történeti gyűjteményi anyag és a jelenkori múzeumi
gyűjteménygyarapítás és -értelmezés lehetőségei felől.
8 perces prezentációk
Gecse Annabella, Polgár Zoltán A körbejárt terep: Szolnok
Ruttkay-Miklián Eszter A tudománytörténeti terep: Reguly
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Schleicher Vera A terep csábítása: Balaton
Zábráczky Éva Terepkutatás és helyi múzeum: Palócföld
Moderált beszélgetés, kérdések, vita.
12.00–14.00 ebédszünet
14.00–16.00
IV. Eltérő léptékek és módszerek, etikai és módszertani dilemmák
Szekciófelelős: Sári Zsolt
A szekció célja, hogy láthatóvá tegyen lépték- és módszertanbeli különbségeket, illetve olyan
módszertani dilemmákat, amelyeket adott témák és megközelítési módok jelenthetnek és
okozhatnak: azonos terepek, eltérő célok; az archiválás és a dokumentálás mint múzeumi szemlélet;
kortárs (kis és nagy) városi terepek.
8 perces prezentációk
Vass Erika Regionális lépték, a tájegység mint koncepció
Katona Edit Családi lépték, a közelség mint koncepció – az örök terep: Kalotaszeg
Szeljak György Globális terep, személyes tárgyak
Hauptmann Gyöngyi Kisvárosi terep, lokális gyűjtemény
Moderált beszélgetés, kérdések, vita.
16.00–16.30 kávészünet
16.30–18.30
V. Gyűjteményi kutatások és a terep – tematikus és módszertani aspektusok ma
A szekció célja, hogy a múzeumokban aktuálisan is zajló, tárgyakra, archiválásra épülő terepkutatások
aspektusait dolgozza fel párbeszédes formában, ún. world café módszerrel (ami a tudásmegosztás
dialógikus formája). Öt témakör, tíz asztal: ahol minden témáról két asztal tanácskozik előre felkért
moderátorok vezetésével 30 percig, majd ezt követően a tanulságok prezentálása és megvitatása
zajlik.
Urbanizált terepek – város és falu: Vukov Anikó, Tóth Arnold
Részvétel és együttműködés – közösségek és egyének: Foster Hannah Daisy, Schleicher Vera
Fogyasztás, használati kontextus nélküli tárgyak – vásár és vásárlás: Csukovits Anita, Frazon Zsófia
Online kutatás, online archiválás – kutatás és gyűjtés: Batári Zsuzsa, Bata Tímea
A gyűjtemény mint terep – kérdések és reflexiók: Gyanó Szilvia, Bárkányi Ildikó
18.30–19.00
Kemecsi Lajos Szakmai zárszó
19.30 Esti fogadás a Munkácsy Mihály Múzeum szervezésében, Csaba Park

2017. OKTÓBER 12. Békéscsaba, Gyula
10.00–12.00 Szakmai program
Szervezett látogatás a Munkácsy Mihály Emlékházba és a Szlovák Tájházba
13.00 Fakultatív szakmai program
Szervezett látogatás a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontba (egyéni utazás, fakultatív program)
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