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A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete és az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár együttműködése 
eredményeként jelent meg a Kutatóintézet legújabb 
kiadványa, Hornokné Uhrin Erzsébet munkája, A szlo-
vák írásbeliség Magyarországon 1989 után. A könyv szé
leskörűen áttekinti és összegezi az 1989–2016 között 
Magyarországon napvilágot látott szlovák, szlovák–
magyar, valamint részben szlovák nyelvű könyve
ket, folyóiratokat, újságokat, elektronikus dokumen
tumokat és egyéb kiadványokat. Megközelítőleg öt
száz bibliográfiai egység szerepel a lapjain. A kiadó e 
könyvészeti munka közreadásával a magyarországi 
szlovákok körében zajló szellemi alkotótevékenység, 
a magas kultúra keresztmetszetét nyújtja át. 

A szlovák nyelvszigeteken történő letelepedés 
után a szlovák közösségek mindennapi kulturális 
érintkezésében elsődleges szerepe az anyanyelvhez 
kapcsolódó népi kultúrának és egyházi életnek volt. 
Igaz, hogy ebben a kulturális folyamatban a magas 
kultúra néhány formája (pl. tankönyvek és helytör
téneti munkák) is hatottak, de a szerepük hosszú 
évtizedeken keresztül nem volt túlságosan jelenté
keny. Ezen a területen lassú változás csak a XX. szá
zad elején következett be. 

Hornokné Uhrin Erzsébet figyelemre méltó be
vezető tanulmánya rövid áttekintést ad a magyar
országi szlovák írásbeliség mai helyzetéről. Az 
utolsó negyedszázadot illetően bibliográfiai kere
tekben mutatja be a hazai szlovák értelmiség – mi
nőségében és mennyiségében is meglepően gazdag 
– tudományos, pedagógiai és szépirodalmi alkotói 
munkásságát. A szerző az egyre erősödő magas 
kultúra, az alkotótevékenység társadalmi hátterét, a 
nemzetiségi törvény ösztönző hatásában, az önkor
mányzatok létrejöttében, a civil szervezetek önálló
sodásában, a szlovák intézményrendszer kialaku
lásában, valamint a kulturális autonómia bizonyos 
formáinak működésében látja. Miután áttekinti a 
publikációs tevékenység eredményeit, rámutat bi
zonyos negatív jelenségekre is, amilyen például a 
kétnyelvű kiadványok számának érzékelhető csök
kenése. A kiadványban jól tükröződik a széleskörű 

alkotómunka. A szerző a feldolgozott kiadványokat 
kilenc kategóriába sorolja: történelem és művelődés
történet; nyelvészet; néprajz; szépirodalom és iroda
lomtudomány; oktatás és tankönyvek; bibliográfiák; 
periodikák: folyóiratok, újságok; egyéb kiadványok. 
Az egyes tételekről a szigorú könyvészeti adatok 
mellett (szerző, terjedelem, kiadó, a kiadás helye, 
ideje, s néhol a támogatók felsorolása) rövid leírás és 
jellemzés is olvasható a publikáció tartalmáról. 

A bibliográfiából egyértelműen kitűnik, hogy a 
szlovák nyelvű tudományos tevékenység a szellemi 
alkotómunka jelentős területévé vált. Ez a folyamat 
A magyarországi szlovákok néprajza periodika megje
lenésével már 1975ben elkezdődött, majd a szlovák 
kutatóintézet létrejöttével szilárd intézményi hátte
ret kapott. A gazdag tevékenységet a különféle tu
dományos és ismeretterjesztő, helytörténeti (népraj
zi) és egyéb publikációk gazdagítják, amelyeknek 
elsődleges célja közvetlenül is befolyásolni a helyi 
szlovák kultúrát, kultúrkincsük megőrzésére moz
gósítani a szlovák közösségeket. 

A szerző – amint már erre kitértünk – a kétnyelvű 
könyvek kiadásának fontos kérdését is felveti, hi
szen a tudományos publikációk többsége, beleértve 
a helytörténetieket is, az 1990es években még – a 
nemzetiségre jellemző kétnyelvűség és kettős kul
turális kötődés megalapozott s természetes formáját 
követve – két nyelven jelentek meg. Hornokné Uhrin 
Erzsébet a kétnyelvű könyvek számának csökkené
sét az anyagi források hiányával magyarázza.

A bibliográfia teljesen új elemeket is tartalmaz: 
ezek a szlovák nyelvű diákmunkák, az általános is
kola felsőbb évfolyamainak tanulói által írt dolgoza
tok, a középiskolások és egyetemisták tudományos 
próbálkozása, de ide sorolhatók a diákújságok is. 

A magyarországi szlovák szépirodalom érdekes 
fejlődési folyamatot élt át. Az 1970es évek végétől a 
1980as évek harmadáig úgy tűnt, hogy a hazai szlo
vák költészet és később a próza is vezető szerepet 
tölt majd be a modern szlovák kultúrában. A Ľudové 
noviny 1987/10. száma azonban már kollektív alko
tói válságról írt, s azt kérdezte: „vajon fogyóban van 
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szerzőink – alkotóink ereje?”. Az e területen megfi
gyelhető kiegyenlítetlenség a könyvben szereplő té
telekben is tükröződik, habár az utolsó években mér
sékelten emelkedik a szépirodalmi művek száma. 

A publikációk viszonylag magas száma ellenére 
sem jött létre hazánkban szlovák kiadói központ, 
kivéve a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetét, 
amely 1990. évi megalakulása óta a tudományos ku
tatási eredmények kiadójaként is működik. 

Hornokné Uhrin Erzsébet könyve összefoglaló, 
átfogó képet nyújt a magyarországi szlovákok közel
múltban és a jelenben folytatott szellemi tevékenysé
géről, hasznos információkat kínál a hazai szlovák 
intézmények, főleg az iskolák számára, de úgy Ma
gyarországon, mint Szlovákiában a tudománynak 
és kultúrának is kutatási forrásként szolgálhat.

Gyivicsán Anna

Az „Együttélési modellek a Kárpát-medencében. Törté-
nelmi tapasztalat és hagyomány: nemzetiségek integráci-
ója a Kárpát-medencében” címmel 2016. június 89én 
szervezett budapesti konferencián, amelynek egyik 
kezdeményezője a Magyar Néprajzi Társaság, fő szer
vezője a Nemzetstratégiai Kutatóintézet volt, dr. Eper-
jessy Ernő, a több mint negyven éve megjelenő kiad
ványsorozat – A magyarországi nemzetiségek néprajza 
– egykori főszerkesztője épp ez irányú tapasztalata
iról tartott előadást. A százhuszonnyolc éve alapított 
Magyar Néprajzi Társaság 1975től a hazai nemze
tiségek anyanyelvén és/vagy magyarul megjelenő 
kiadványsorozatának 2011 óta dr. Székely András 
Bertalan a főszerkesztője. E néprajzi tanulmánykö
tetek rangos publikációs lehetőséget biztosítanak a 
nemzetiségi tudományos kutatóműhelyeknek.

Az ez évben megjelent egyik legújabb szám a 
tizenhetedik a hazai románok néprajzi, népművé
szeti hagyományaival foglalkozó kötetek sorában. 
Szerkesztője Martyin Emilia, a gyulai Erkel Ferenc 
Múzeum néprajzos munkatársa, aki 1988tól, a hato
dik számtól kezdődően gondozza a román néprajzi 
sorozatot. 

A kiadvány a román kisebbség lakta térség és 
a határon túli anyaországi régió intézményei kö
zötti többéves együttműködés gyümölcsöző ered
ményeire támaszkodik. A száztizenkilenc oldalas, 
háromszáz példányban megjelent kötet hét tanul
mányt tartalmaz. Mind a hét szerző gazdag szak
irodalomjegyzékkel és hivatkozásokkal jelöli ki 
a témájához kapcsolódó legfontosabb forrásokat. 
A román nyelvű tanulmányokat magyar és angol 
nyelvű összefoglalók/rezümék követik. A szerzők 
aradi, gyulai, bukaresti, budapesti, marosvásárhe
lyi néprajzkutatók, folklórgyűjtők, muzeológusok, 
felsőoktatási és kulturális központok munkatársai. 
E kapcsolat az anyaországi szaktudományossággal 
a kölcsönös érdeklődés és együttműködés eredmé
nye, egyben bizonyítéka annak, hogy a magyaror

szági román nemzetiség is benne van a romániai 
etnológiai, néprajzi és folklorisztikai kutatások vér
keringésében. 

Dr. Narcisa Ştiucă, a Bukaresti Egyetem Nyelv és 
Irodalomtudományi Kara docense a magyarországi 
román népmesék nőalakjairól ír, éspedig a múlt század 
második felében megjelent gyűjtések tartalomelem
zése révén: a méhkeréki Vasile Gurzău, a pusztaott
lakai Mihai Purdi, a kétegyházi Teodor Şimonca me
séi alapján. Megállapításait a vonatkozó anyaorszá
gi és nemzetközi szakirodalom keretei közé helyezi, 
hangsúlyozza, hogy a nők szerepét e mesékben nem 
a divatos „genderstudies” szellemében vizsgálja. 
(718. old.)

Az Arad Megyei Kulturális Központ munkatársa, 
az etnológus Dr. Elena Rodica Colta terepkutatások
ra, gyűjtésekre és gazdag szakirodalmi ismeretekre 
támaszkodó tanulmánya a gyermekek közösség érde-
kében végzett rituális eljárásaival foglalkozik. „A dol
gozat felvonultatja azokat a köszöntő szokásokat, 
dramatikus játékokat, amelyeket a gyermekek gya
korolnak a Szent Miklós napjától Vízkeresztig ter
jedő időszakban a bőség, a termékenység, egészség 
előidézése céljából.” (38. old.) Kiemelnénk a szöveg 
élvezetes tagolását a gyermeki rigmusokkal, melye
ket a rituálé céljának magyarázó leírása követ, mint 
például a baromfiudvarban szavalt, bőséget idéző 
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mondókáét, az „umblatul cu pipipi”t. Összehason
lítja ezeket a Románia nyugati részén fellelhető azo
nos szokásokkal, ami „igazolja a kulturális elemek 
egységes jellegét ebben a régióban.” (1938. old.)

Kukár Barnabás Manó, az MTA Zenetudományi 
Intézete munkatársa a magyarországi románok tánc-
folklorisztikai kutatásáról ír. Előzetesen népszámlálási 
adatokat idéz, összefoglalót ad a magyarországi ro
mánság eredetéről, majd elemzése kapcsán elégte
lennek véli a jelenlegi koreográfiai folklórkutatáso
kat a nagy sikerű méhkeréki táncok esetében. A ta
nulmányt kísérő terjedelmes szakirodalmi jegyzék 
negyvenkilenc címet tartalmaz. (4050. old.)

Rocsin Renáta néprajzos, muzeológus, a gyulai Er
kel Ferenc Múzeum munkatársa a méhkeréki román 
néptáncok továbbélését elemzi professzionális közeg
ben is, kiemelve egyedülálló jellegüket Magyaror
szág területén. (5261. old.)

Gabriel Hălmăgean, az Aradi Múzeum muzeoló
gusa, doktorandusz, igen érdekes adatokra, az adat
közlők névsorát is ismertető helyszíni gyűjtésekre, 
továbbá szakirodalomra alapozott rigurózus elem
zése a kenyérkultusz hétköznapi és rituális vonatkozásait 
tárja elénk. Magával ragadó bevezető megállapításá
ban idézi Fernand Braudel francia történészt, aki azt 
vallotta, hogy a búzalisztből készült kenyér része az 
európai identitásnak. (6277. old.)

A néprajzkutató dr. Marc Dorel, a Maros megyei 
Néprajzi és Népművészeti Múzeum munkatársa 
összefoglaló, dokumentumokkal és archív fotók
kal, hatvankét lábjegyzettel kísért tanulmánya egy 
tágabb történelmi régió tutajozási tevékenységének 
történetét eleveníti fel. Az 1400as évektől a XX. szá

zad első feléig, e szállításiközlekedési forma meg
szűnéséig tekinti át választott témáját. Kiemeli e te
vékenység interetnikus, interkulturális jelentőségét, 
így néhány ősi foglalkozás koordinátáit vagy a Maros, 
Aranyos, Szamos, Tisza és Duna folyókon való tutajozás 
jellemzőit. A tanulmányt kísérő bibliográfia har
minckét címet tartalmaz. (78107. old.)

Trunki Péter, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karának PhD hallgatója 
szociolingvisztikai kutatások keretében saját népe, 
a moldvai csángók között, terepen, Külsőrekecsin kö-
szönéseiben vizsgálta a kétnyelvűséggel kapcsolatos 
megnyilvánulásokat. Ezek révén olyan kérdések 
megvilágításához szolgáltatott adalékot, mint „a 
szocializáció, a román kölcsönszavak használata, a 
nyelvi tervezés, a nyelvpolitika, illetve a nyelvi revi
talizáció.” (109116. old.)

A kötetet összefoglalók zárják, melyek bemutat
ják a szerzőket, valamint a román alsorozat eddig 
megjelent köteteit.

A kiadványt Elena Rodica Colta lektorálta, a for
dításokat (románról magyarra, angolra) ketten vé
gezték: Tibor Hergyán és Cristian Stăvaru. A kötet 
képanyagát archív fotók, valamint Gabriel Hălmăge-
an és Gheorghe Dulău felvételei alkotják. Borítóján 
dokumentumértékű, szintén archív fotó: méhkeréki 
család az 1930-as években. A felelős kiadó Bodó Sán
dor. A nyomdai előkészítést Ioan Nyisztor, a nyomdai 
munkálatokat a gyulai Schneider Nyomda Kft. végez
te. A magyarországi románok néprajza 17. számá
nak megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatta.

Demeter Zayzon Mária

A Magyar Néprajzi Társaság negyvenkét éve (1975
ben) kezdte el a hazai nemzetiségek néprajzi tanul
mányait sorozatként kiadni. Ortutay Gyula és Ba-
lassa Iván, a magyar néprajztudomány kiemelkedő 
alakjai álltak a kezdeményezés élére. Az 1889ben 
alapított tudományos szervezet – Eperjessy Ernő 
szavaival élve – céljául és feladatául tűzte ki a ma
gyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos, 
hagyományos kultúrájának feltárását, feldolgozá
sát és tudományos értékű közreadását. „A magyar
országi nemzetiségek néprajza” eddig megjelent 
köteteinek együttes száma: 142, melyek között 31 
német, 24 szlovák, 17 román, 17 cigány, 9 vegyes 
(bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin), 7 magyar, 
valamint 1993ig 10 délszláv, attól kezdődően pedig 

14 horvát, 7 szerb és 6 szlovén válogatást adtak ki. 
Ismertetőmben a két legutóbb megjelent kötetet is
mertetem. A kötetsorozat főszerkesztője immáron 
hat esztendeje Székely András Bertalan. Az ő szava
ival szeretnék mindenkit e nagyszerű kiadványok 
kézbe vételére ösztönözni: „Fogadják tehát nyitott 
szívvel a hazai nemzetiségek köréből érkezett vagy 
őket kutató szakemberek dolgozatait, amelyek egy
felől reprezentálják a velük foglalkozó tudomány
ágak állását, másfelől pedig releváns betekintést 
nyújtanak a tárgyukat képező népcsoportok anyagi 
és szellemi kultúrájába is. Elolvasásuk, bensővé té
telük révén kívánjuk, hogy növekedjék mindannyi
unkban az egymás iránti megértés, beleérző képes
ség és türelem.”

„A magyarországi nemzetiségek néprajza” 
két legújabb kötetéről
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Národopis slovákov v maďarsku
A 143 oldalas 24. szlovák kötet szerkesztője Tóth Ist
ván, a szakmai lektora Király Katalin volt. A tanul
mányok három nagyobb csoportba: A helyi társada
lom történetéből, a Szellemi kultúra és a Források 
című fejezetekbe kerültek. A kötet szlovák anya
nyelven íródott, a tanulmányok végén rövid össze
foglalók, rezümék olvashatók magyarul és angolul.

A helyi társadalom történetéből című fejezet első 
tanulmányát a Tünde Tušková –  lžbeta Uhrinová – 
Iveta Valentová szerzőhármas írta a Csabai vezeték-
nevekről. A polgári vezetéknevek eredetvizsgálatá
ra szeretnék felhívni a figyelmet, hiszen kétnyelvű 
közegben keletkezett és fejlődött nevek segítik a 
szlovák nyelv és hagyományok továbbélését, fenn
maradását. Magyarországon (a tanulmány esetében 
Békéscsabán) egy nagymértékben asszimilálódott 
kisebbségi közösség nemzetiségi öntudatát erősíti, 
de fontos információkkal szolgálhat más tudomány
területek számára is.

A második tanulmányt Juraj Majo írta Dunaegyhá-
za némely demográfiai jellemzője a 19. században címmel. 
Dunaegyház népesedési folyamatait vizsgálja anya
könyvekben található élve születések, halálozások 
és gyarapodások adataival, amelyeket Pest megye, 
illetve Magyarország adataival vet össze. Az első fe
jezet záró tanulmánya magyarul íródott Bagyinszki 
Marianna által Hontalanság évei Gútán és Medgyes-
egyházán címmel. Írásában a csehszlovákmagyar 
lakosságcserék folyamatát kíséri végig az adott tele
püléseken a második világháború utáni időszakban. 
Nyomon követi a szlovák népesség megjelenését a 
DélkeletAlföldön és Medgyesegyházán. A migráci
ós folyamatok adataiból nyert információk tábláza
tos formában helyet kapnak a tanulmányban. Mind
ezek mellett a nyelvcseréről, származástudatról 
vallási megoszlásról, gazdálkodási hagyományok
ról, a ki és betelepítésekről is szó esik.

A kötet második fejezete a Szellemi kultúra, amely
ben Katarína Király tanulmányát olvashatjuk A szlo-
vák evangélikusok pünkösdi szokásai Magyarország szel-
lemi, kulturális örökségének listáján címmel. A szlovák 
evangélikusok XVIII. századi betelepülését Mendé
re a Bosnyák és a Koháry nemesi család tette lehető
vé. Templomot és iskolát is építtettek számukra. A 
munkalehetőségek miatt a szlovák telepesek ma
gyarosítási folyamata gyorsan végbement. A szlo
vák egyházi és iskolai nyelv azonban sokáig meg
maradt (a templomi szertartások 1952ig szlovák 
nyelven folytak). Az erős vallási háttérnek köszön
hetően az evangélikus közösség a zöld ágak díszíté
sével és a nők ruhaviseletével folyamatosan ápolta 
gyülekezetének ünnepélyes szokását a pünkösdi 
fesztiválokon. „A pünkösdi templomdíszítés Men
dén” 2011ben a Szellemi kulturális örökség nemzeti 
jegyzékére is felkerült, ami megváltoztatta a mendei 
közösség életét. Erről a változásról is olvashatunk.

A fejezet második tanulmányát A nő szerepe a téli 
időszak szokásaiban – szlovák-bolgár párhuzamok cím

mel Mária Žiláková írta. Borbála ókeresztény vérta
nú a középkorban egyike volt a legtiszteltebb női 
szenteknek, és jelentősége sokáig megmaradt a ma
gyarországi szlovákok körében. A Borbálanaphoz 
kapcsolódó hagyományok is szerteágazóak. Szokás 
volt a Barbokázás, a Lucajárás és alakoskodó eleme
ik. A szerző ezeket a szokásokat veti össze a bolgár 
hagyományok elemeivel.

A Források címet viselő harmadik fejezet Ünnepi 
istentisztelet Jézus születésére Bánhidán című tanul
mányát szintén Mária Žiláková jegyzi. Ebben általa 
fellelt forrásokat közöl. Ezzel zárul a Magyarországi 
szlovákok néprajza című sorozat 24. kötete.

Cigány világok a Kárpát-medencében
Idén jelent meg a cigány kötetek 17. száma, amelynek 
szerkesztője ezúttal Bali János volt. „…Azon kollégák 
hangja szólal meg a kötetben, akik nem kimondottan ciga-
nológusok, de széleskörű kutatási tevékenységük során 
óhatatlanul is kapcsolatba kerültek a Kárpát-medencei ci-
gányok életmódjának, társadalmának kutatásával… A kö-
tet címválasztása egyrészt szakmai tisztelgés volt „fazeka-
sos” diáktársam, majd a „Boglár-iskolában” szaktársam, 
a Kemény István-díjas Prónai Csaba tudományszervezői 
és kötetszerkesztői munkássága előtt” – fejtette ki a kötet 
kapcsán. A kiadvány arculata is megváltozott, borí
tójának tervezője Méry Beáta. A 250 oldalas könyvbe 
egy előszó és tíz tanulmány került.

Az első tanulmányt Hála József írta „Kedves Nagy-
ságos Uram!”  Eötvös Albert cigányprímás levelei Herr-
mann Antalhoz címmel. Herrmann Antal a magyar 
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néprajztudomány jeles személyi
sége elsőként tett különbséget a 
cigányzene, illetve a cigány zene 
és cigány népdal között. A cigá
nyok körében az eredeti folklórt 
1886tól kutatta. 1890ben meglá
togatta a kalotaszegi Jegenyefür
dőt, amelyben nem csak pihenő, 
hanem kutatóhelyre is lelt. Itt 
találkozott a cigányprímás Eöt
vös Alberttel, akivel jóbaráti vi
szonyba került. A barátság révén 
számos levél született és maradt 
fenn, melyeket a szerző ismertet 
az olvasóval.

A második írás a Néprajzi mo-
zaik a vasi cigányokról íródott Hor-
várth Sándor által. A néprajztu
domány kevés szakirodalommal 
rendelkezik a Vas megyei cigányok történetéről és 
néprajzáról. A tanulmány különböző adatokat sora
koztat fel ebben a térségben élő cigányságról, már a 
XV. századtól. A korai információk ismertetése mel
lett szóba kerülnek a betöltött munkakörök, a vise
let, a társadalomnéprajz, a jeles napokkal összefüg
gő szokások, a halál, a vallásosság, a hiedelemvilág, 
a népköltészet és tánc is.

A kötet harmadik tanulmányát Mihály János írta, 
témája a Cigányok udvarhelyszéki törvénykezési jegyző-
könyvekben. Ahogy a cím is elárulja, levéltári forrá
sokon alapuló kutatását mutatja be a szerző, mely
nek időbelisége 15671700ig tehető. Megvizsgálja a 
cigány szó családnevekben és helynevekben való 
előfordulását, példát hoz egyegy mesterember, és 
család esetére is, amelyek az udvarhelyszéki tör
vénykezési jegyzőkönyvekből megismerhetők.

A következőkben Pethő László Tiszamenti montázsa 
olvasható. Íróját személyes tapasztalatai vezették a 
Tisza menti települések cigány lakossága felé. A köz
vetlen információszerzés mellett számos sajtóanya
got is felhasznált forrásként a térség cigányságával 
kapcsolatosan. Megvizsgálta a megyei monográfiá
kat, és tudósok nyilatkozatait is a hatvanas évekből, 
majd ezekből érdekes következtetéseket szűrt le a 
térségben élő cigányságról.

Az ötödik tanulmány szerzője kisebbségpolitikai 
szakértő, Hajnáczky Tamás. A pártállam cigánypoliti-
kájának végrehajtása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
A szektorális cigánypolitika végrehajtása Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében oldalain a Horthykorszaktól 
követi nyomon a „cigánykérdés” helyi kezelését. 
Részletesen elemzi a cigánysággal kapcsolatos in
tézkedéseket és azok következményeit, párhuzamo
san összevetve az országos helyzettel.

A soron következő tanulmány a Személyes múlt és 
emlékezet. Egy hegyháti beás férfi önéletírási kísérleteit 
tartalmazza Balatonyi Judit tollából. A címben jelzett 

férfi 20062007 közötti könyvírá
si próbálkozásának részleteivel 
foglalkozik. Figyelembe veszi 
az írás motivációit, funkcióit, s 
mindeközben a személyes múlt 
és emlékezet témáját is megfigye
li. A szövegelemzésekkel az írás 
etnikus aktusait és annak apsek
tusait mutatja be.

A kötet hetedik írásában Kor-
zenszky Tamás osztja meg kutatási 
tapasztalatait A román elektronikus 
pop-folkzene (manea/manele) hatá-
sa a hagyományos táncgyakorlatra 
a zabola-pávai cigányközösségekben 
címmel. A háromszéki Zabo
laPáván 2008tól végzett tánc
folklorisztikai és táncantropoló
giai terepmunkát a helyi cigány 

tánchagyományok továbbélését vizsgálva, mivel azt 
tapasztalta, hogy a közösség érdeklődése megnöve
kedett a popfolk zene iránt. Ennek a kettősségnek 
érvényesülését és továbbadását elemzi.

Lajos Veronika a „mindennapi élet” problemati
kájának újfajta szemléletmódját követi, s a kortárs 
világ társadalmi vetületének kérdéskörére helyezi a 
hangsúlyt. Sokszínű részvétel. Új szereplők és új szín-
terek a kortárs magyar romakutatásokban címmel jegy
zett írásának célja a magyarországi romakutatások 
területén alkalmazott együttműködési és részvételi 
gyakorlatokhoz kapcsolódó dilemmák bemutatá
sa. A terepen, a cigány közösségek életében történő 
megjelenés és együttműködés kérdését is részletezi.

Az utolsó előtti tanulmány az Adatok a cigány 
származású pásztorok néprajzi vizsgálatához. Ezt Béres 
Sándor írta, aki országos szinten kereste a legeltető 
cigányok kérdésköréhez kapcsolódó adatokat. Kuta
tásai során személyes történeteket is dokumentált, 
amelyeket a néprajztudomány pásztorkodással kap
csolatos adataihoz csatolhatunk.

A kötet záró tanulmányát Tompos Krisztina írta A 
női szerep változása az érpataki cigány lakosság körében 
címmel. Terepe a SzabolcsSzatmárBereg megyé
ben, a Nagykállói járásban fekvő Érpatak volt. Az 
ottani cigány közösség női tagjaival készített szá
mos interjút. Részletesen ismerteti a kutatás mene
tét, annak nehézségeit, illetve ezek okát, a település 
történetét és mai helyzetét. Nagyon érdekfeszítő női 
sorsokat ír le, bemutatva életkörülményeiket, bepil
lantást engedve mindennapi életükbe, kisebbna
gyobb sorfordulataikba. A felsorakoztatott tíz eltérő 
témakörű tanulmány arra is rávilágít, hogy mennyi 
kutatási terepet, kérdést és lehetőséget rejt magában 
egyegy kisebb közösség vizsgálata. Gratulálok az 
összeállításhoz. Izgalmas és részletgazdag olvasmá
nyokat rejt magában ez a kötet is. 

Kőrösi Dalma


