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ÖNÁLLÓ KÖTET 
 
 „Így  nőtt  fejemre  a  sok  vadrózsa...”  Levelek,  dokumentumok  Kriza  János  népköltészeti 
gyűjtőtevékenységének  történetéhez.  A  szétszóródott  kéziratos  anyagot  összegyűjtötte,  sajtó  alá 
rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szakál Anna. (A Magyar Unitárius Egyház 
Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának  és Nagykönyvtárának  Kiadványai,  6.)  Kolozsvár:  Kriza  János Néprajzi 
Társaság – Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2012. (416 p.) 
 
 
TANULMÁNYOK 
 
The composition of  the Reading Society of  the Unitarian College of Kolozsvár  (Cluj) and  its  role and 
influence  in  the  formation  of  the  organized  Hungarian  folklore  collection  in  Transylvania.  Szlovák 
Nemzeti Könyvtár Évkönyve [2019, megjelenés alatt] 
 
„Ismerem‐e  Tiboldit? Már  ki  ne  ismerné  itt  Székelyországban  a mi  jó  öreg  bátyánkat,  a mi  kedves 
mesemondónkat!” – A kiváló tanító, a híres alkalmi költő és a szorgalmas gyűjtő Tiboldi István. Erdélyi 
Múzeum LXXXI/2. (2019) 28–81. 
 
„A mi magát  a  székel  lére  feleresztését  illeti  [...]  az minden  esetre  ha  nincs  is  nehezebb, mint  a 
prédikaczió dolgozás, de oly nehéz van.” – Hitelesség, hamisítás, szövegalakítás a Vadrózsák néhány 
meseszövegének példáján. KJNT Évkönyv, 26. [2018, megjelenés alatt] 
 
Arany János és az erdélyi népköltészet. Ethno‐Lore XXXV. (2018) 320–344. 
 
A „lankadatlan fürge szorgalmú” Ürmösi Sándortól a „szegény, szerencsétlen” Ürmösi Sándorig. – Kriza 
János  legkorábbi  ismert  gyűjtőjének  életpályája.  I.  Egyháztörténeti  Szemle  XVIII/2.  41–66.  (2017)  [A 
hozzá tartozó mellékletek: http://www.uni‐miskolc.hu/~egyhtort/] 
 
A „lankadatlan fürge szorgalmú” Ürmösi Sándortól a „szegény, szerencsétlen” Ürmösi Sándorig. – Kriza 
János legkorábbi ismert gyűjtőjének életpályája. II. Egyháztörténeti Szemle XVIII/3. (2017) 42–96. 
 
A 19. századi magyar népköltési gyűjtemények és kanonizációjuk. Erdélyi Múzeum LXXIX/2. (2017) 1–31. 
 
Források Kriza János gyűjtőhálózatának kutatásához. Nyelv‐és  Irodalomtudományi Közlemények LXI/1. 
7–28. 
 
A Kolozsvári Unitárius Kollégium olvasókörének  létrejötte, összetétele és hatása az erdélyi szervezett 
folklórgyűjtés  megindulására.  In  Keszeg  Vilmos  –  Szakál  Anna  –  Virginás‐Tar  Emese  (szerk.): 
Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. (Kriza János Néprajzi Társaság 
Évkönyve, 25.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2017. 99–126. 
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Aszfaltolvasztó kazánba hányt, szalonnasütéskor elpusztult, nyirkos pincében megpenészedett Kriza‐
kéziratok  nyomában.  Kísérlet  a  Gergely  Pál  konstruálta  legenda  lebontására.  In  Keszeg  Vilmos  – 
Virginás‐Tar Emese (szerk.): Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. (Kriza János 
Néprajzi Társaság Évkönyve, 24.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2016. 9–42.  
 
A népköltő Tiboldi István és konfliktusai a helyi társadalomban. Keresztény Magvető CXXII/3. (2016) 171–
185. 
 
„...rajta kívül nem  teremhet  fű a  folklórtudomány  cseppet  sem kies mezején” – Kritikai észrevételek 
Faragó  József  filológusi  életművéhez.  In  Bakos  Áron  –Keszeg  Vilmos  (szerk.):  Néprajzkutatók, 
kutatások, reprezentációk. (Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 23.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi 
Társaság, 2015. 13–48. 
 
Az  ismeretlen Kriza János és  ismeretlen gyűjtői. Ethnographia CXXV/2. (2014) 279–288. [másodközlés: 
Keresztény Magvető CXX/2. 131–141.] 
 
Kiket  ismerhetett Tiboldi  István? A Vadrózsák  egy  gyűjtőjének  kapcsolathálózata.  In SZÉKELY Tünde 
(szerk.)  XI.  RODOSZ  Konferenciakötet.  Bölcsészettudományok,  élő‐és  élettelen  tudományok,  műszaki 
tudományok. Kolozsvár: RODOSZ, 2010. 209–219. 
 
A  folklórgyűjtő  Tiboldi  kéziratos  anyaga  és  folklorisztikai  értékelése.  In  Filkó Kőhalmy Nóra  –  Smid 
Bernadett (szerk.) Voigtloristica. Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére (ATU 503). (Folcloristica 
11.) Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék. 2010. 38–61. 
 
 
RECENZIÓK, KÖNYVISMERTETÉSEK 
 
Egy  mesegyűjtemény  kiadásának  margójára.  (Vót,  hol  nem  vót.  Moldvai  csángó  népmesék. 
Összeállította ZAKARIÁS Erzsébet. Koinónia, Kolozsvár, 2009) Etnoszkóp I/1. (2011) 131–138. 
 
Erdélyi  néphagyományok  1863–1884.  (Szabó  Sámuel  és  gyűjtői  körének  szétszórt  hagyatékát 
összegyűjtötte,  szerkesztette,  bevezető  tanulmánnyal  és  jegyzetekkel  közzéteszi  Olosz  Katalin) 
Székelyföld XVI/6. (2012) 162–171. 
 
 
SZAKFORDÍTÁS 
 
Kubisztal, Anna: Emigrants,  their  identity  and Portuguese  society –  an anthropological  reflection.  In 

Szalma  Anna‐Mária  (szerk.):  A  20.  század  (biografikus)  történetei.  Kolozsvár:  Kriza  János 
Néprajzi Társaság, 2011. 245–258. (angolról magyarra) 

 
 
SZERKESZTÉS 
 
Etnoszkóp folyóirat (Ilyefalvi Emesével és Smid Bernadettel közösen) – 2011 – 2013. 
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Keszeg Vilmos  – Szakál Anna  – Virginás‐Tar Emese  (szerk.): Néprajzkutatás  Erdélyben:  intézmények, 
kutatói életpályák, mentalitások.  (Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 25.) Kolozsvár: Kriza János 
Néprajzi Társaság, 2017. 
 
Keszeg Vilmos – Szakál Anna: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 26. Kolozsvár: KJNT. [2018, 
megjelenés alatt] 
 
 
TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK 
 
István Tiboldi a bad collector  from  the 19th century.  (konferencia‐előadás) SIEF, Narratológia 2. panel 
(Tracking changes on the margins of texts and written culture), Santiago de Compostellában, 2019. április 
16. [link] 
 
Egy 19. századi erdélyi unitárius  lelkész pályafutásának  társadalomtörténeti és  folklorisztikai tanulságai. 
(előadás) MTA‐ELTE Lendület Történeti Folklorisztika Kutatócsoport bemutatkozó workshopja, ELTE 
BTK, Budapest, 2019. január 30.  
 
Arany János és az erdélyi népköltészet. (konferencia‐előadás) Értelmezés, hatás, utóélet. Arany János és a 
nép költészete. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2018. október 4. [link]  
 
Kovács Ágnes és a Vadrózsák. (konferencia‐előadás) Korszakok, életművek, események és eredmények 
a romániai magyar néprajzkutatásban. BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János 
Néprajzi,  MTA  KAB  Néprajzi  és  Antropológiai  Szakbizottság,  EME  Bölcsészet‐,  Nyelv‐  és 
Történettudományi Szakosztály, Kolozsvár, 2018. október 19. [link] 
   
Azonos cél – eltérő folklórkoncepciók.  (konferencia‐előadás) ÚNKP‐konferencia, Budapest, 2018. május 
24. [link] 
 
A Vadrózsák gyűjtőköréhez kapcsolható szövegek a folklorisztika, a társadalomtörténet és a dialektológia 
határán. (konferencia‐előadás) III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia. ELTE BTK 
Magyar  Nyelvtudományi  és  Finnugor  Intézete, Magyar  Nyelvtudományi  Társaság,  Budapest,  2017. 
november 16. [link] 
 
Error, distortion or overenthusiastic storytelling? The legendary of "Vadrózsák" (Wild Roses). (konferencia‐
előadás) Folklorist are fallible  (nemzetközi konferencia) Tartui Egyetem, Észt és összehasonlító folklór 
tanszék, Tartu, 2017. június 9. [link] 
 
Vendégkutatói előadások a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 2017. május 
18. Az előadások címei: 1. Rossz gyűjtő / kiváló gyűjtő. Mit tudunk a Vadrózsák rossz gyűjtőiként számon 
tartott Lőrinczi Elekről és Tiboldi Istvánról? 2. Tévedés, csúsztatás vagy túlzott mesélőkedv? A Vadrózsák 
mondaköre. [link]  
 
Legendák  a  Vadrózsák  körül.  A  Kriza‐hagyaték  feltárásának  újabb  eredményei.  (konferencia‐előadás) 
Tudománytörténeti  hagyományok  és  örökség  a  kolozsvári  (romániai magyar)  néprajzkutatásban. BBTE 
BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, 2016. október 21. [link]  
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A  Faragó‐kultusz,  és  ami  mögötte  van.  Kritikai  megjegyzések  egy  filológusi  életmű  margójára. 
(konferencia‐előadás)  A  kolozsvári  néprajzkutatás  hagyományai.  BBTE  BTK,  Magyar  Néprajz  és 
Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, 2015. október 16. [link] 
 
Inclusion  and  marginalisation:  creating  the  criteria  for  proper  collectors  and  proper  collections. 
(konferencia‐előadás)  12.  nemzetközi  SIEF‐konferencia  (Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies 
for the 21st century) Zágráb, 2015. június 23. [link] 
 
Előzmények és hatások Erdélyben a népköltészet szervezett gyűjtését megelőző időszakból. (konferencia‐
előadás)  Kolozsvári  tudománytörténeti  konferencia.  BBTE  BTK  Magyar  Néprajz  és  Antropológia 
Intézet, Kolozsvár, 2014. október 24. [link] 
 
Kriza  János  és  gyűjtőhálózata  a  19.  századi  gyűjtések  sorában.  (konferencia‐előadás)  A  folklorisztika 
helyzete  és  perspektívái  a  Kárpát‐medencében  címmel megrendezésre  kerülő  konferencián  (Magyar 
Néprajzi Társaság, ELTE Néprajzi  Intézet Folklore Tanszék, Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác, 2014. 
május 24. [link] 
 
Az  ismeretlen Kriza János és  ismeretlen gyűjtői. Előadás a 150 éves a Vadrózsák című könyvbemutatón. 
Kriza  János Néprajzi  Társaság, MNT  Folklór  Szakosztálya, MTA Határon  Túli Magyarok  Titkársága, 
MTA Könyvtára, Budapest, 2013. november 14. [link] 
 
Kriza János népköltészeti gyűjtőhálózata a fennmaradt kéziratos források tükrében (konferencia‐előadás) 
2. Pécs – Kolozsvár doktorandusz konferencia, Kolozsvár, 2012. június 1. [link]  
 
Kriza  János  népköltészeti  gyűjtőhálózata  –  az  ezzel  összefüggésbe  hozható  levelezés  kiadásának 
problémái.  (konferencia‐előadás)  3.  tudománytörténeti  konferencia,  BBTE  BTK  Magyar  Néprajz  és 
Antropológiai Tanszék, Kolozsvár, 2011. október 21. [link] 
 
Kriza  János  népköltészeti  gyűjtőhálózata.  (konferencia‐előadás)  Kriza  János  születésének  200. 
évfordulójára  rendezett  konferencia. Erdélyi Unitárius Egyház, Kriza  János Néprajzi Társaság, BBTE, 
Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2011. június 27. [link]  
 
Kánon  és  kanonizáció  a  történeti  meseanyagban  –  egy  19.  századi  folklórgyűjtő  példáján  keresztül.  
Kolozsvár – Pécs néprajzi – kulturális antropológiai doktori konferencia, Pécs, 2011. április 8. 
 
A népköltő Tiboldi István és konfliktusai a helyi társadalomban. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett 
PhD konferencia. Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 2010. november 29. 
 
Kiket  ismerhetett  Tiboldi  István?  A  Vadrózsák  egy  gyűjtőjének  kapcsolathálózata.  XI.  RODOSZ 
Konferencia, Kolozsvár, 2010. november 12. [link]  
 
A  19.  századi  folklórgyűjtemények  kanonizációs  problémái  –  a  Vadrózsák  egy  gyűjtőjének  példáján. 
Határátlépések, a doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26. [link] 
 
Tiboldi  István,  19.  századi  folklórgyűjtő  kéziratos  anyagának  és  nyomtatott  szövegeinek  hitelességi 
problémái. Benedek Elek Emlékülés, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2009. december 4.  
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Tiboldi  István,  népköltő,  tanító,  folklórgyűjtő.  Fiatal  Kultúrakutatók  Szervezetének  konferenciája, 
Nagybörzsöny, 2007. szeptember 29. 
 


