
Herrmann Antal az 1897–1898-as tanév má-
sodik felében a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc 
József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és 
Történettudományi Karán az általános és hazai 
etnográfi a magántanára lett. (Lásd erről Voigt 
Vilmos: Herrmann Antal pályázata a hazai (külö-
nösen az erdélyrészi) ethnographia magántanárá-
vá képesítése ügyében [1898]. Néprajzi Látóhatár 
I[1992]. 167–170.) Habilitációjának időpontját az 
intézményesített néprajzoktatás kezdeteként tart-
ják számon. A néprajzról című (1898. március 8-i) 
bevezető előadásában így vélekedett kinevezésé-
ről: „A philosophiai facultás egyik nestora, Meltzl 
Hugó dr., az általános folklore-tudomány egyik 
megalapítója volt az én mesterem is. Az ő negyed-
század előtti magvetésének termése az én szerény 
néprajzi munkálkodásom. Tizenkét év óta a nép-
rajznak úgyszólván agense vagyok. Agitáltam, 
administráltam, serkentettem és szerkesztettem. 
Fáradságom nem volt egészen eredménytelen.” 

(Erdély Népei I[1898]. 4.) Kényszerű távozásáig 
huszonegy és fél tanévet töltött a kolozsvári egye-
temen. 1919-ben, a tanszék Szegedre költözése 
után a kolozsvári néprajzoktatás folyamatszerűsé-
ge megszakadt, s habár két évtized múlva, az 1940-
ben alapított néprajzi tanszéken (lásd erről Ellenzék 
LXI. [okt. 24.] 245.) újraindult, az időközben 
(1945-ben) létrehozott Bolyai Tudományegyetem 
keretében igen rövid ideig (1948-ig) tartott. Több 
mint négy évtizednyi szünetet követően (az 1990–
1991-es tanévben) a néprajz szakos képzést dr. 
Péntek János professzor indította el újra (lásd erről 
Péntek János: Oktatás a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékén. 
Néprajzi Hírek XX[1991]. 86–95), aki az első év-
tizedben, a szakmai munkaközösség kiépítéséről 
is gondoskodva, a tanszék önállósulását aktívan 
támogatta. 

Tizenöt éves (2002–2017) önálló működése so-
rán a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia 
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Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt.
Szerk. Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos és Pozsony Ferenc. 

Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2010. 432. old.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. 

Szerk. György V. Imola, Keszeg Vilmos és Tekei Erika. 
Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2012. 446. old.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák.
Szerk. Keszeg Vilmos, Szász István Szilárd és Zsigmond Júlia. 

Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2014. 528. old.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk.

Szerk. Bakos Áron és Keszeg Vilmos. 
Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2015. 429. old.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. 
Szerk. Keszeg Vilmos és Virginás-Tar Emese. 

Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2016. 328. old.

Czégényi Dóra (1974) – néprajzkutató, egyetemi adjunktus, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 
Kolozsvár, czegenyidora@yahoo.com
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Tanszék (2011-től Intézet; a továbbiakban MNAT) 
fi gyelemre méltó szakmai kezdeményezések hely-
színévé vált. Ebben dr. Keszeg Vilmosnak meg-
határozó szerepe volt: 1990-től egyetemi adjunk-
tusként, 1997-től egyetemi docensként, 2001-től 
egyetemi tanárként fejtette ki oktatói és kutatói 
tevékenységét, 2002 és 2011 között tanszékveze-
tőként koordinálta az időközben bővülő munkakö-
zösség tevékenységét. Felhívására, 2008. október 
18-án, a Megemlékező konferencia a kolozsvári 
néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából című 
szakmai rendezvény keretében a hazai néprajzku-
tatás és a kolozsvári néprajzoktatás áttekintésére, 
majd egy évvel később (2009. október 23-án) ezen 
szegmensek újabb számbavételére került sor. A két 
tudomány- és kutatástörténeti konferencia anyagát 
a Kriza János Néprajzi Társaság (a továbbiakban 
KJNT) 18. Évkönyve tette hozzáférhetővé. 

Mára mind a rendezvénysorozatnak, mind a KJNT 
évkönyveiként megjelenő konferenciakiadványoknak 
(a továbbiakban Évk.) hagyománya teremtődött. 
2010. október 22-én, 2011. október 21-én, majd 
2012. október 26-án újabb konferencia zajlott le. 
A szervezésbe a BBTE MNAT és a KJNT mellett 
bekapcsolódott a KAB Néprajzi és Antropológiai 
Szakbizottsága, valamint az EME Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya is. A 20. 
Évk. ennek a három tanácskozásnak az anyagát, ezt 
követően a 22. Évk. a 2013 és 2014 októberében sorra 
kerülő, a 23. Évk. a 2015 őszén megszervezett, a 24. 
Évk. pedig a legutóbbi (2016. október 21-ei) kuta-
tás- és tudománytörténeti konferencia előadásait tette 
közzé. 

Az első két konferencia anyagát dr. Keszeg 
Vilmos, dr. Pozsony Ferenc és alulírott szerkesztet-
te kötetbe. A szöveggondozás további munkafolya-
matában, a kolozsvári Hungarológiai Tudományok 
Doktori Iskola hallgatójaként, több fi atal kutató is 
részt vett: György V. Imola és Tekei Erika (2012-
ben), Szász István Szilárd és Zsigmond Júlia 
(2014-ben), Bakos Áron (2015-ben), Virginás-Tar 
Emese (2016-ban) társszerkesztőként, illetve D. 
Haszmann Orsolya, Miklós Alpár, Tasnády Erika 
(PhD-hallgató) és Czégényi Krisztina Julianna 

(okleveles fi lológus) fordítóként. A korrektorok 
és szaklektorok (Gazda Klára, Ilyés Sándor, Jakab 
Albert Zsolt, Olosz Katalin, Szabó Á. Töhötöm, 
Tánczos Vilmos) az MNAT munkaközösségé-
nek, illetve a KJNT-nek a tagjai. Munkájukat dr. 
Keszeg Vilmos, a konferenciasorozatot elindító, a 
szakmai tanácskozásokat megszervező és az azok 
keretében elhangzott előadások közzététele mel-
lett elkötelezett szakember hangolta össze, aki a 
legelső konferenciafelhívás megszövegezésétől 
kezdődően a legutóbbi kéziratok kötetbe szerkesz-
téséig minden munkafázis aktív résztvevője volt és 
maradt. 

Ami a kilenc szakmai tanácskozás (2008–2016) 
közel száz előadásában, így az öt Évk. (2010, 2012, 
2014, 2015, 2016) összesen 2163 nyomtatott olda-
lán hozzáférhetővé vált nyolcvan tanulmányban 
is közös, az a (kutatási, illetve értelmezési) szán-
dék. A kolozsvári néprajzi oktatás három korszaka 
eseményeinek, dokumentumainak időszerűvé és 
szükségessé vált feltárásán túl „a romániai és a ma-
gyarországi, a romániai magyar és román néprajzi 
képzés és kutatás kapcsolatainak, intézményei-
nek, csoportos és egyéni kutatások történetének és 
eredményeinek, a könyvkiadás körülményeinek, a 
hagyomány, a népi kultúra és társadalom kutatá-
sát fi gyelemmel követő sajtó, a kutatói életpályák 
és életművek […] vizsgálata”. (Keszeg Vilmos: 
Ajánló sorok. = 22. Évk. 2012. 7.) Míg a konferen-
ciák többnyire számvetés, a kötetek hangsúlyosan 
számadás jellegűek, de egyazon (számbavételi) 
törekvés eredményei, ekként pedig egy a romániai 
magyar (azaz erdélyi és moldvai) néprajzi kutatás 
történetének egységben való látását lehetővé tévő 
összegzés szükségszerű előmunkálatai, nélkülöz-
hetetlen részeredményei (vö. i. m. 9.). 

A vállalkozás nem előzmény nélküli, a románi-
ai magyar néprajzkutatás eredményeiről és felada-
tairól korábban is születtek (rész)összefoglalók, 
ennyire körültekintően, következetesen, kitartóan 
és széles körű érdeklődést kiváltóan azonban még 
nem került sem fókuszba, sem tárgyalásra. (Vö. 
pl. Gunda Béla: Erdély néprajza. = Erdély. Szerk. 
Kozocsa Sándor. Bp. 1940. 73–98; Kós Károly: 
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Eredmények és feladatok a romániai magyar nép-
rajzkutatásban. = Népismereti Dolgozatok 1980. 
Szerk. Uő–Faragó József. Buk. 1980. 7–13; vagy 
Kósa László: A romániai magyar néprajzi kuta-
tás könyvcímekben [1970–1982]. = A határain-
kon kívüli magyar néprajzi kutatások. I. Szerk. 
Máténé Szabó Mária Rózsa. Bp. 1984. 113–130; 
ill. S. Lackovits Emőke: A romániai magyar nép-
rajzi kutatások [1982–1988]. = i. m. II. Szerk. 
Petercsák Tivadar. Bp. 79–112; majd Kósa László: 
Erdély néprajza. Ethn. CII[1991]. 197–211; vagy 
Szabó László: Az erdélyi társadalmi kutatásokról. 
= Uő: Társadalom, etnikum, identitás. Debrecen 
1996. 17–34; korábban Kósa László–Nagy Ilona: 
Magyar néprajzi kutatások Romániában. NK – 
NT V–VI[1971]. 45–69; legutóbb pedig Keszeg 
Vilmos: A romániai magyar folklórkutatás öt év-
tizede [1944–1994]. EM LVIIII[1995]. 99–111; 
Uő: A romániai magyar néprajzkutatás egy év-
tizede [1990–2001]. = Tizenkét év. Összefoglaló 
tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kuta-
tások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. Szerk. 
Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér. Kvár 2001. 
119–170; illetve Tánczos Vilmos: A romániai ma-
gyar néprajzkutatás tizenkét éve [2002–2013]. = 
Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 
között. II. Szerk. Péntek János–Salat Levente–
Szikszai Mária. Kvár 2015. 69–175.) 

Az öt kötet az időszaki kiadványok két fajtáját 
ötvözi: alkalomszerűen megrendezett konferen-
ciák anyagát közzétevő szöveges nyomtatvány és 
évkönyv (a tanulmányok tematikailag illeszked-
nek a közreadó testület tevékenységéhez). Ezen 
ismérvek alapján a KJNT Keszeg Vilmos által 
2001-ben szerkesztett 9. Évkönyvére is indokolt ki-
térni, mivel az akkori számvetésre hasonló ünnepi 
esemény kínált alkalmat: 2000. március 17–19-én, 
egy Csíkszeredában lezajlott munkaülés keretében, 
a KJNT (1990. március 18-ai) alakuló üléséről, 
ugyanakkor a harmadik alkalommal újraindult 
kolozsvári néprajzos képzés 10 éves múltjáról 
emlékeztek meg. A konferencián elhangzott, és a 
részben tudománytörténeti előadások szerkesztett 
szövegváltozatait tartalmazó évkönyvvel a szűk 

szakma, az akkor 60 esztendős Péntek János pro-
fesszort köszöntötte. Hasonlóan releváns kiegészí-
tésként itt említendő meg az is, hogy míg a 2008-as 
jubileumi konferencia ünnepélyes (záró)mozzana-
taként a nyugdíjba vonuló dr. Gazda Klára egye-
temi docenst az erdélyi és magyarországi munka-
társak, valamint diákjai és barátai köszöntötték, 
a 2014-ben megjelent 22. Évk. az éppen 70 éves 
kutatónak ajánlott kötetként látott napvilágot. 

A kötetek alcímébe beemelt (lásd pl. oktatás, 
kutatás, intézmények = 18. Évk. 2010; néprajzkuta-
tók, kutatások, reprezentációk = 23. Évk. 2015; ha-
gyomány és örökség = 24. Évk. 2016), ugyanakkor 
a kötetenként (tematikusan) elkülönített részegysé-
gek megnevezéseként kiemelt fogalmak némelyike 
(pl. mozgalmak, illetve fogalmak, jelenségek, értel-
mezések = 22. Évk. 2014, vagy a források, illetve 
médiumok = 23. Évk. 2015) a számbavétel széle-
sedő horizontját, ekként a szemlélet alakulását is 
tükrözi. 

A kezdetben hangsúlyosan kolozsvári, a ké-
sőbbiekben viszont egyre inkább táguló érdeklő-
dési kör (ti. romániai magyar) vonatkozásában a 
szerzők szinoptikus áttekintése is sokatmondó. Az 
52 szerzőből 37 erdélyi magyar, 3 erdélyi román 
kutató, 12 pedig határon túli magyar kolléga. (Itt 
jegyzem meg, hogy míg a 18. és a 20. Évk.-ben 
háromnyelvű [magyar, román, angol] és árnyalt 
szerzői névjegyzék, a 22. Évk.-ben pedig sommás 
magyar szerepel, a 23. és a 24. Évk. esetében ez 
utóbbi is elmaradt, pedig a Szerzők köre szépen 
gyarapodik, és mint egykor Borsos Balázs írta: 
„Hiába kicsi a szakma, nem ismerhetünk minden-
kit.” Ethn. CVI[1995]. 1070.) Tény, a több gene-
rációhoz tartozó akadémikus és egyetemi hallgató, 
neves és kezdő kutató, önkéntes néprajzi gyűjtő 
és egyetemi oktató egyazon szakmai múlthoz 
közelít. Néhányan több szövegközlést is jegyez-
nek – Keszeg Vilmos 6, Olosz Katalin 5, Pozsony 
Ferenc és Tánczos Vilmos 4, Albert Ernő és Kürti 
László 3, Almási István, Balázs Lajos, Gagyi 
József, Kiss Emőke, Eleonora Sava, Szakál Anna, 
Szőcsné Gazda Enikő és Tasnády Erika 2 tanul-
mány szerzője –, de akad kétszerzős tanulmány is. 
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Ilyen például, a Minerva kiadónak (1920–1948) a 
folklórértékek népszerűsítésére tett törekvéseit is-
mertető Tibori Szabó Zoltán és Újvári Mária (20. 
Évk. 2012. 95–121) vagy a szilágysági születésű 
Nicolae Bot (1929–2008) professzort a kolozsvá-
ri egyetemi hallgatók mentoraként, ugyanakkor a 
román szakmódszertan paradigmaváltásának kez-
deményezőjeként méltató Eleonora Sava és Maria 
Grosu szerzőpáros esete (22. Évk. 2014. 397–419.). 

A közzétett tanulmányok számottevő része tu-
domány- és kutatás-, valamint intézmény- és ok-
tatástörténetre, illetve gyűjtők (pl. Bözödi György, 
Jenei Sándor, Ősz János, Sántha Alajos) és kutatók 
(pl. Kós Károly, Nagy Jenő, Sebestyén Dobó Klára, 
Szentimrei Judit, Vámszer Géza), esetenként népi 
specialisták (pl. bözödi mesemondók, jobbágyfal-
vi „beszélőember”) életpályájára és életművére 
összpontosít. Egy-egy gyűjtő vagy kutató életmű-
vét (pl. Kriza János 19. és Nagy Olga 20. századi 
pályaképét és sokrétű tevékenységét) többen is is-
mertetik, méltatják. A 18. Évk.-et Tánczos Vilmos 
hiánypótló, az erdélyi magyar vallási néprajzi ku-
tatások tudománytörténeti áttekintését megvalósító 
írása nyitja (2010. 13–116), s míg a 22. Évk.-ben 
Pozsony Ferenc a háromszéki társadalomnéprajzi 
kutatások történetét, szemléletét és eredményeit 
összegzi (2014. 15–40.), Halász Péter pedig a ro-
mániai rendszerváltás előtti és utáni csángókutatás 
személyesebb vonatkozásait, valamint a Lakatos 
Demeter Egyesület tevékenységét adatolja (2014. 
291–300.), a 23. Évk.-ben Balázs Lajos szellemi 
önarcképe körvonalazódik, amelyet (a szemléletes 
képanyag mellett egy a kutatóval készült) interjú is 
követ (2015. 169–207.). 

Eddig kiaknázatlan források bevonásával 
Sebestyén Gyula egyetemi tanári aspirációjának 
történetét (az Erdélyi Pállal folytatott magánleve-
lezése alapján) Olosz Katalin ismerteti (18. Évk. 
2010. 169–179.), a Sebestyén Gyula Ethnológiai 
Archívumban őrzött hagyatéki anyagából előkerült 
kéziratok alapján a balladagyűjtőként is érdem-
ben méltatható Viski Károlyról ugyanő értekezik 
(20. Évk. 2012. 229–250.). A Viski Károly 1941-
es távozásával megüresedett kolozsvári egyetemi 

állásra pályázó hét szakember (Bálint Sándor, 
Bartha Károly, Gunda Béla, Kovács László, Lükő 
Gábor, Szendrey Ákos, Tálasi István) életmű-
vének áttekintését és értékelését, illetve Gunda 
Béla Kolozsvárra kerülésének a körülményeit (a 
korabeli jegyzőkönyvek alapján) Keszeg Vilmos 
rekonstruálja (18. Évk. 2010. 205–287; 20. Évk. 
2012. 15–78.), a kolozsvári éveiről (1943–1948) 
Pozsony Ferenc tanulmánya számol be (22. Évk. 
2014. 377–385.), életművének egyik kérdését (ti. a 
„Kárpát-Európát” bejáró pásztorok, vándormunká-
sok, -kereskedők kultúraközvetítő szerepét) Viga 
Gyula tárgyalja összefoglalóan (20. Évk. 2012. 
329–342.). Örvendetes módon a forrásszövegek 
(ti. a levelek és a jegyzőkönyvek) betűhív közzé-
tételét lapalji jegyzetben olvasható magyarázatok 
egészítik ki, a személyek kilétéről, korabeli státu-
sáról névjegyzék tájékoztat. 

A kolozsvári magyar néprajzos szakképzést 
újraindító dr. Péntek János professzor A harmadik 
(újra)kezdés című tanulmányában a jelen ismer-
tetés bevezetőjében vázolt reminiszcenciagörbe 
alapján kirajzolódó tendenciát (ti. az ismételt új-
rakezdést), valamint a sajátos szekvencialitás nem 
tudományos tényezők általi meghatározottságát 
nyomatékosítja (22. Évk. 2014: 279–290.). Örsi 
Julianna (23. Évk. 2015. 131–147.) és Filep Antal 
(24. Évk. 2016. 111–133) írása a „liberálisabb 
szellemű” (Örsi 2015. 132.) kolozsvári egyetem 
hatáskörét is szemlélteti. Az intézményes keretek 
között zajló néprajzos tevékenységekből Eleonora 
Sava a Kolozsvári Tudományegyetem román sza-
kos hallgatói folklórkörének 1958 és 1993 közötti 
terepmunkáit (20. Évk. 2012. 173–186.), Asztalos 
Enikő a Marosvásárhelyi Népi Egyetem 1993 és 
2011 között meghirdetett néprajzi tanfolyamának 
céljait és tartalmát, hallgatói létszámát és motivá-
cióit mutatja be (i. m. 187–202.). 

Az erdélyi tudományos életet meghatározó in-
tézmények, folyóiratok és kiadók köré szerveződött 
értelmiségi körök tevékenységének áttekintésére 
többen is vállalkoztak. Olosz Katalin az EME és 
az Erdélyi Múzeum 1859 és 1948 közötti időszakát 
tekinti át (18. Évk. 2010: 117–134.), Dávid Gyula 
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a Kriterion Könyvkiadó első éveiről értekezik (20. 
Évk. 2012: 123–131.), Tekei Erika a Mentor Kiadó 
1996 és 2010 közötti néprajzi kiadványait ismerteti 
(i. m. 133–172.). Almási István a Román Akadémia 
Kolozsvári Folklórarchívumában tevékenykedő ma-
gyar népzenekutatók munkásságát (18. Évk. 2010. 
135–142.), Zakariás Erzsébet ugyanezen intézmény 
történetét és szerkezetét adatolja (20. Évk. 2012. 
79–94.), Magyar Zoltán egy az archívumban fellel-
hető szövegkorpuszra (Mátyás Dénes, a nagymohai 
mesemondó Faragó József által rögzített repertoár-
jára) irányítja a fi gyelmet (24. Évk. 2016. 123–131.). 
Míg Cseke Péter tanulmánya a szociográfi ai kutatást 
maga elé célul kitűző Erdélyi Fiatalok falukutatása-
inak néprajzi és népművészeti szempontjait mutat-
ja be (18. Évk. 2010. 143–166.), Salamon Márton 
László a Dimitrie Gusti professzor vezette bukaresti 
szociológiai iskola és az Erdélyi Fiatalok kapcso-
latára a Sociologie Românească folyóirat tükrében 
nyújt betekintést (20. Évk. 2012: 279–298.). A fa-
lukutató mozgalommal és a román (pl. Constantin 
Brăiloiu, Henri H. Stahl) pályatársakkal a bukaresti 
tanulmányútja (1931–1933) során Lükő Gábor is 
kapcsolatba került, ezen életútszakaszát (adatgazdag 
levelezés és részben publikálatlan interjúk alapján) 
Tánczos Vilmos tanulmánya láttatja (20. Évk. 2012. 
251–277.). Ez utóbbi szerző, Petrás Ince János mi-
norita lelkipásztor új adatokkal pontosított életrajza 
mellett (22. Évk. 2014. 345–368.), a katolikus pap-
ból földrajztanárrá lett Székely László néprajzku-
tatói tevékenységét, hagyatékát is ismerteti (i. m. 
421–433.). 

A sajtó forrásértékét és meghatározó szerepét 
mintegy a tudományterület viszonylatában is vissza-
igazolva Keszeg Vilmos először az Aranyosvidék 
című lap 1892-ben kiírt néprajzi pályázatának pá-
lyamunkáit, és részletesen Borbély Sándor folklór-
feltáró tevékenységét mutatja be (20. Évk. 2012. 
205–228.), majd az 1906-os tordai ipar- és gazdasá-
gi kiállítás kapcsán a lokális-regionális gazdálkodás 
rekontextualizálását valósítja meg (22. Évk. 2014. 
185–246.), a Jóbarát című gyermekújság 1968 és 
1980 közötti gyűjtőpályázatairól pedig Szabó Zsolt 
számol be (24. Évk. 2016. 271–282.). 

A lokális-regionális kezdeményezések egyi-
két Burus János példázza, aki a csíkszeredai 
Székely Károly Alapítvány és az azonos nevű 
szakközépiskolában működő Nagybükki Néprajzi 
Társaság honismereti és néprajzi tematikájú 
Kútfő folyóirat (2004–2011) hét évfolyamának ti-
zenöt lapszámát egykori alapító főszerkesztőként 
ismerteti (23. Évk. 2015. 395–429.), vagy Albert 
Ernő, aki először a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium azon tanárait és diákjait veszi 
számba, akik valamilyen formában hozzájárultak 
a népi kultúra kutatásához és megismeréséhez 
(22. Évk. 109–162.), majd az iskola tanulóinak 
folklórgyűjtéseit rendszeresen közlő Gyökerek 
folyóirat (1966–1980) alakulástörténetét is fel-
idézi (24. Évk. 2016. 229–270.), illetve Gagyi 
József, aki a csíkszeredai Matematika–Fizika 
Líceum 1980-ban alakult néprajzi körének tevé-
kenységéről számol be (i. m. 309–315.). A szé-
kelyföldi pedagógusok 20. századi gyűjtőmun-
káját Ozsváth Imola írása is árnyalja (18. Évk. 
2010. 289–323.), a barcasági tanítók és lelkészek 
néprajzi munkásságának motivációit és formáit 
illetően Veres Emese Gyöngyvér cikke tájékoztat 
(24. Évk. 2016. 135–160.), egy bukovinai példát 
Gatti Beáta részletez (20. Évk. 2012. 343–365.), 
a Kolozs megyei magyartanárok által az 1980-
as években irányított gyermekmondóka-gyűjtés 
eredményeit pedig Keszeg Vilmos egyik tanul-
mánya teszi hozzáférhetővé (i. m. 317–328.). 

A kiragadott példák sorát megszakítva – a füg-
gelékként gyakorta fellelhető forrásértékű doku-
mentumok, valamint a fekete-fehéren is beszédes 
képanyag mellett – a feldolgozás alatt lévő kézirat-
tárakat, orális archívumokat és az egzotikus(abb) 
vizuális forrásokat csupán felemlítve, a tanul-
mányok alapos(abb) szemrevételezése a Tisztelt 
Olvasóra van bízva. Talán az idő- és térbeli pers-
pektíva az, ami meggyőző ajánlóként szolgálhat. 
Az az alig több mint másfélszázadnyi idő és az a 
Kárpát-medencei élettér, amelyre a kötetek a ma-
gyar néprajztudomány felől ráfeledkez(tet)nek. 

Czégényi Dóra
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