
A te met ke zé si szo ká sok és ezen be lül a te me tők vizs gá la ta a nép rajz ku ta tás egyik
olyan nép sze rű te rü le te, amel  lyel szá mos nép rajz ku ta tó fog lal ko zott már, s nap ja −
ink ban is köz ked velt ku ta tá si té má nak szá mít. A te me tői sír je lek vizs gá la ta kap csán
hos  szú ide ig mind a nép rajz ku ta tó kat, mind a né pi dí szí tő mű vé szet iránt ér dek lő dő −
ket el ső sor ban (vagy ki zá ró la go san) a fa ra gott pro tes táns fej fák ér de kel ték, s egy
te me tő ku ta tá sa kor leg több eset ben ezek ről ké szül tek raj zok vagy fény ké pek. Szór −
vá nyo san je len tek meg nép raj zi le írá sok ka to li kus sír je lek ről is, eze ket azon ban a
ku ta tók el ső sor ban esz té ti kai szem pont ból kö ze lí tet ték meg és ál ta lá ban csak a
„ré geb bi ek” ér de kel ték őket. Egy adott te me tő sír je le it te hát nem komp lex mó don,
az ab ban elő for du ló va la men  nyi sír jeltí pus fi gye lem be vé te lé vel vizs gál ták. Eb ből kö −
vet ke zik, hogy a mai na pig hi á nyo sak a ma gyar fal vak te me tő i nek sír je le i ről ren del −
ke zé sünk re ál ló le írá sok, mi vel ezek nem tel jes be mu ta tás ra tö re ked tek, csu pán a
sír je lek bi zo nyos tí pu sa i nak pre zen tá lá sá ra.

A leg ked vel tebb té ma a pro tes táns (re for má tus, uni tá ri us és evan gé li kus) fej fák,
il let ve azok ere de té nek a ku ta tá sa. E te me tői fej fák ere det kér dé sét a nép rajz nak
mind a mai na pig nem si ke rült meg nyug ta tó an tisz táz nia.  A köz tu dat ban vi szont úgy
él, mint egy kon ti nuus, a hon fog la lás ko rá ból át ha gyo má nyo zó dott sír jel, me lyet az
utób bi idő ben a fej fa he lyett (a szé kely föl di kop ja fák min tá já ra) egy re gyak rab ban ne −
vez nek a köz nyelv ben kop ja fá nak (vö. L. Ju hász 2005). E pro tes táns sír je lek irán ti
fel fo ko zott ér dek lő dés hát tér be szo rí tot ta te me tő ink más jel le gű sír je le i nek vizs gá −
la tát. Ho lott a fej fák – kop ja fák – mel lett a sír je lek kü lön fé le, más for má jú és anya −
gú vál to za tai is meg je len tek a re for má tu sok és evan gé li ku sok sír ja in, s ezek kö zül
má ra né hány tí pu s1 el tűnt vagy el tű nőfél ben van. A ma gyar fal vak te me tő i nek vizs −
gá la ta – a fej fák ku ta tá sa szem pont já ból is – te rü le ten ként nagy el té ré se ket mu tat.
Né hány vi dék ről gaz dag anyag áll ren del ke zé sünk re, azon ban ará nya it te kint ve még
min dig na gyon sok az ún. fe hér folt. 
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Szlo vá kia ma gya rok ál tal la kott vi dé kei te me tő i nek vizs gá la tát is a fent le ír tak jel −
le mez ték a kö zel múlt ban, s né hány po zi tív pél da ki vé te lé vel bi zo nyos te kin tet ben ez
jel lem zi nap ja ink ban is.2

Most pe dig te kint sük át a szlo vá ki ai ma gyar tá ja kon ed dig vég zett te me tő−, il let −
ve sír jelku tatás nak az ered mé nye it!

A két vi lág há bo rú kö zött az Ér sek új vár kör nyé ki te me tők fej fá i ról Thain Já nos fes −
tő mű vész és nép raj zi gyűj tő ké szí tett raj zo kat, Rozs nyó kör nyé kén pe dig ugyan csak
a dí szes fej fá kat örö kí tet te meg Tichy Kál mán fes tő mű vész, mu ze o ló gus és nép raj −
zi gyűj tő (Thain–Tichy 1991). A szlo vá ki ai ma gyar fa lu ku ta tó moz ga lom, a Sar ló3

egyik kép vi se lő je – Nemesszeghy Je nő – a Kis al föld ön ta lál ha tó Far nad te le pü lés re −
for má tus te me tő jé nek gaz da gon fa ra gott fej fá i ról ké szí tett raj zo kat. Ru dolf Bed nárik
szlo vák nép rajz ku ta tó 1972−ben meg je lent kö te te szór vá nyos ada to kat tar tal maz a
szlo vá ki ai ma gyar te le pü lé sek te me tő i ről is.4 Dá vid Mi hály ama tőr nép rajz gyűj tő a
Kis al föld ön fek vő te le pü lés, Kisúj falu fej fá i ról kö zöl né hány ada tot (Dá vid 1988).
Dan ter Iza bel la az egy ko ri barsi te le pü lés, az atom erő mű épí té se mi att fel szá molt
Mo hi az em be ri élet for du ló i hoz kap cso ló dó szo ká sa i ról szó ló írá sá ban érin tő le ge −
sen fog la ko zik a te me tői sír je lek kel, s né hány ré geb bi sír je lek ről fény ké pe ket is kö −
zöl (Danter 1994, 79–80). A Hont ban ku ta tó Csáky Kár oly az Ipoly men ti fal vak te −
met ke zé si szo ká sa i nak és az ezek hez kap cso ló dó hi e del me ket ös  szeg ző kö te té ben
csak érin tő le ge sen fog lal ko zik a sír je lek kel (Csáky 1999). A ke le ti ré gi ó ban a
Nagyka pos kör nyé ki te me tők ben Mi há lyi Mol nár Lász ló ön kén tes nép rajz gyűj tő vég −
zett ku ta tá so kat, azon ban ő is csu pán a fej fák kal fog lal ko zott (Mi há lyi Mol nár
1984). Ugyan csak a ke le ti ré gi ó ban, az Ung−vidék két te le pü lé sén, Csic ser ben és
Szi rén fal ván foly ta tott ku ta tást a te me tés és a sír je lö lés té ma kör ében Novák Lász −
ló. Az er ről a té má ról szü le tett írá sa i ban el ső sor ban a fa ra gott fej fák kér dé sé vel fog −
lal ko zott, s több fel vé telt is kö zöl ezek ről (Novák 1985; Novák 1989; Novák 2000).
A mis kol ci Her man Ot tó Mú ze um két mun ka tár sa, Füge di Már ta és Viga Gyu la do ku −
men tál ta va la men  nyi, a szen te si te me tő ben ta lál ha tó kü lön le ges, kő ből ké szült,
gaz da gon dí szí tett sír je let, azon ban a te me tő más sír em lé ke i vel nem fog lal koz tak
(Fügedi–Viga 1994). A Zob o ralji te met ke zé si szo ká sok ku ta tá sa so rán Virt Ist ván
nép rajz gyűj tő szá mos, raj zot ké szí tett e ka to li kus vi dék te me tő i nek fa ra gott, el ső −
sor ban a gaz da gab ban dí szí tett ke reszt je i ről, azon ban em lí tést sem tett pél dá ul az
er re a vi dék re oly jel lem ző szo bor fül kés sír em lé kek ről (Virt 1987). 

Lisz ka Jó zsef szá mos írá sá ban fog lal ko zott Dél−Szlo vá kia több ma gyar lak ta te le −
pü lés te me tő jé ben ta lál ha tó fej fák kal (Liszka 1980; Lisz ka 1983a; Lisz ka 1983b),
s egy 1992−ben meg je lent ta nul má nyá ban fog lal ta ös  sze a Kis al föld ke le ti fe lé ben
ta lál ha tó te le pü lé sek te met ke zé si szo ká sa i val és te me tő i vel kap cso la tos ed di gi is −
me re te ket, s több fel vé telt is kö zölt az egyes sír je lek ről (Liszka 1992). A né hány év −
vel ké sőbb pub li kált írá sá ban már a tel jes szlo vá ki ai Kis al föld vo nat ko zá sá ban fog −
lal ja ös  sze a té mát, s már nem csu pán a ré gi, a fa ra gott sír je lek re össz pon to sí tott,
s a vá lo ga tás nál sem az esz té ti kai szem pont ok ve zé rel ték (Liszka 2000).  Ké sőbb
a szlo vá ki ai ma gya rok nép raj zát be mu ta tó ös  szeg ző mun ká já ban is fog lal ko zik a te −
met ke zés sel (Liszka 2002, pl. 335, 384–385), és a sír em lé kek kü lön fé le tí pu sa i ról
fel vé te le ket is kö zöl (Liszka 2002, pl. 259, 288). Héder Ág nes a nyi trai Kons tan tin
Egye tem Hun garisztika Tan szé ke ku ta tá si prog ram ja ke re té ben a ko má ro mi re for −
má tus te me tő sír fel ira ta it ele mez te nyel vé sze ti szem pont ból, azon ban a kö tet ben
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nem sze re pel nek kü lön−kü lön az egyes sí rok tel jes fel ira tai (Héder 2001). Ugyan −
csak e prog ram ke re té ben szü le tett meg a lo son ci re for má tus te me tő fel ira ta i nak
nyel vi elem zé se, amely ké sőbb va la men  nyi sír em lék le írá sá val ki egé szít ve, mű fa ját
il le tő en elég ne he zen meg ha tá roz ha tó kö tet ben meg is je lent (Puntigán–Puntigán
2003).

Novák Lász ló Fe renc a Kár pát−me den ce ma gyar lak ta ré gi ó i ban elő for du ló fa ra −
gott fej fák kal kap cso la tos ku ta tá so kat fény kép anyag kí sé re té ben ös  sze gez te. A
2005−ben meg je lent mo nog rá fi á já ban köz li a szlo vá ki ai ma gyar te le pü lé se ken ta lál −
ha tó fej fák ról ké szült fel vé te le ket, il let ve raj zo kat is (Novák 2005).

Szin tén a kö zel múlt ban je lent meg Czen the Zol tán a gömöri fal vak te me tő i nek fa −
ra gott fej fá i ról ké szült fel vé te le ket tar tal ma zó szí nes fény kép al bu ma (Czenthe
2005).

Borz iné Bódi Irén ama tőr nép rajz gyűj tő ma gán ki adá sá ban je lent meg az ál ta la ré −
gi nek és „ér de kes nek” tar tott sír em lé kek ről ké szült fel vé te lek, va la mint a szin tén
„ér de kes” sír em lé kek fel ira ta it tar tal ma zó kö tet (Borziné 2004). A ki ad vány anya gát
a gömöri fal vak te me tő i ben gyűj töt te.

Katarí na Hol bová nem ré gi ben a lé vai Barsi Mú ze um gyűj te mé nyé ben ta lál ha tó, a
te met ke zé si szo ká sok kal kap cso la tos anya got mu tat ta be. Köz li a mú ze um gyűj te −
mé nyé ben ta lál ha tó Garam sal lóról szár ma zó sír em lé kek le írá sát, va la mint mu ta tó −
ban né hány le jegy zett sír fel ira tot is a fent em lí tett te le pü lé sek s a gyűj te mény ben
ta lál ha tó más ma gyar lak ta köz ség te me tő jé ből szár ma zó sír em lé kek ről ké szült fény −
kép anyag lis tá ját is (Holbová 2001). A Ján Botík ál tal szer kesz tett, a Szlo vá ki á ban
élő nem ze ti sé gek te met ke zé si szo ká sa it be mu ta tó ta nul mány kö tet ben szá mos ma −
gyar lak ta te le pü lés te me tő jé ben ké szült fel vé tel is meg ta lál ha tó (Botík 2001).  

A ré gi po zso nyi zsi dó te me tő va la men  nyi sír em lék ének fel ira tát dr. Robert Neu −
mann je gyez te le, majd né met nyelv re is le for dí tot ta. Eze ket a sír fel ira to kat a kö zel −
múlt ban Katarí na Kušanová−Wiecha ele mez te (Kušanová−Wiecha 2001), s ugyan −
csak ő ana li zál ta a po zso nyi or to dox te me tő sír em lé ke i nek szim bó lu ma it és dí szít −
mé nye it is (Kušanová−Wiecha 1999).

Az 1989−es rend szer vál tás után na gyon sok fa lu mo no grá fia, il let ve hely tör té ne ti
ki ad vány je lent meg. Ezek nagy ré szé ben hos  szabb−rö vi debb te me tő vel, il let ve sír je −
lek kel kap cso la tos le írást és ezek ről ké szült fény ké pe ket is talál hatunk.5

Az évek fo lya mán a szlo vá ki ai ma gyar saj tó ban – el ső sor ban a Hét cí mű kul tu rá −
lis he ti lap ban – is je len tek meg te me tők kel fog lal ko zó em lí tés re mél tó hos  szabb írá −
sok (Liszka 1980). Ezek el ső sor ban a fa ra gott sír je lek kel fog lal koz tak. A Somor ja és
Vi dé ke cí mű re gi o ná lis lap ban a Somor ja mel let ti Tej fa lu zsi dó te me tő jé ről ol vas ha −
tó egy arány lag ter je del mes két ré szes cikk so ro zat (J. M.–D. M. 2001). A ma gyar or −
szá gi saj tó ban ugyan csak je lent meg né hány e té má val fog lal ko zó írás Lisz ka Jó zsef
tol lá ból (Liszka 1983a; Lisz ka 1983b).

A kö zel múlt ban fi gye lem re mél tó ered mé nyek szü le te tek egy− e gy te me tő fel dol −
go zá sát il le tő en. Bár nem nép raj zi szem pon tú meg kö ze lí tés ről van szó, azon ban
ezek a mun kák a nép rajz ku ta tók szá má ra jól hasz no sít ha tók. Dikácz Nor bert tör té −
nész egy Du na men ti te le pü lés, Karva öreg te me tő jé nek va la men  nyi sír em lék ét do −
ku men tál ta, a sír je lek és az azo kon sze rep lő fel irat ok tel jes le írá sát is köz li (Dikácz
2005, 45–89.).6 A te me tés sel és a te me tő ku ta tás sal fog lal ko zó szak em be rek szá −
má ra fon tos for rás nak szá mít az a két kö tet, ame lyek ben Po zsony két tör té nel mi te −
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me tő jét, az And rás és a Kecs ke ut ca it dol goz ták fel a szer zők (Obuchová 2002;
Obuchová–Holčík 2006). Mind két ki ad vány ban meg ta lál juk a te me tő tör té ne té nek
rész le tes be mu ta tá sát, va la mint a mű vé szet tör té ne ti és mű ve lő dés tör té ne ti szem −
pont ból fon tos nak ítélt sír em lé kek le írá sát is.7

Te me tő ku ta tás és do ku men tá lás a ko má ro mi Et no ló gi ai Köz pont ban

Új szem szög ből kö ze lí tet te meg a te met ke zé si szo ká sok és te me tők do ku men tá lá −
sá nak kér dé sét a 2002−ben meg je lent, egy gömöri bá nyász te le pü lés, Rudna te met −
ke zé si szo ká sa i nak és te me tő kul tú rá já nak 20. szá za di vál to zá sa it be mu ta tó, a fen −
ti cím ben jel zett in téz mény ki ad vá nya ként meg je lent kö tet (L. Ju hász 2002). Tar tal −
maz za az em lí tett te le pü lés te me tő jé nek tel jes nép raj zi fel dol go zá sát, meg ta lál ha tó
ben ne va la men  nyi sír rész le tes le írá sa a sír em lé ke ken sze rep lő fel irat ok kal együt t.
El ké szült a te me tő rész le tes tér ké pe is, ame lyen nyo mon kö vet he tő, hol ta lál ha tó
az adott sír em lék. Az Et no ló gia Köz pont ar chí vu má ban egy sír ról több fel vé tel is
meg ta lál ha tó. Fon tos szem pont volt ugyan is, hogy a sí rok ról az év kü lön bö ző év sza −
ka i ban is ké szül je nek fel vé te lek, még pe dig ab ból a cél ból, hogy nyo mon kö vet hes −
sük a sír gon do zás vál to zá sa it is, kü lö nös te kin tet tel a ha lot tak nap já ra, a min den −
szen tek re és a ka rá csony ra. Szá mos más moz za nat ról is ta lál ha tó fény kép, mint
pél dá ul a te me tés utá ni vagy az azt kö ve tő idő szak. A szó ban for gó kö tet el ké szí té −
se után szü le tett meg az öt let, hogy a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ke re té ben
1997−ben meg ala pí tott ko má ro mi szék he lyű Et no ló gi ai Köz pont ban lét re hoz zunk egy
olyan ar chí vu mot, mely nek cél ja a Dél−Szlo vá ki á ban ta lál ha tó ma gyar lak ta te le pü lé −
sek te me tő i nek do ku men tá ci ó ja, va la mint a kü lön fé le te le pü lé sek te me tő i ben ké −
szült fény kép anyag gyűj te mé nye. Meg kell azon ban je gyez ni, hogy en nek már vol tak
előz mé nyei, több szlo vá ki ai ma gyar te le pü lés te me tő jé ről ké szült már ko ráb ban is
rész le ges fo tó do ku men tá ció. A Szak rá lis Kis em lék Ar chí vum lét re ho zá sa után az Et −
no ló gi ai Köz pont mun ka tár sai ku ta tó út ja ik so rán gyak ran meg for dul tak egy− e gy te le −
pü lés te me tő jé ben is, s ki hasz nál va az al kal mat, több fény ké pet is ké szí tet tek egy−
 e gy te me tő kü lön fé le sír jeltí pu sairól. A te me tő ket és te me tői sír je lek do ku men tá ci −
ós anya gát tar tal ma zó ar chí vum lét re ho zá sa után már tu da to san fi gyel tünk ar ra,
hogy egy te me tő sír em lé ke i nek le he tő leg va la men  nyi tí pu sá ról ké szít sünk fel vé telt.
Ter mé sze te sen nem csu pán a fá ból fa ra gott, il let ve a „ré geb bi” sír je lek ről, ha nem
va la men  nyi tí pus ról, be le ért ve a kö zel múlt ban ál lí tot ta kat is. Nem esz té ti kai szem −
pont ok, ha nem a tí pu sok sze rint tör té nik te hát a vá lo ga tás, va la mint fon tos kü lön −
fé le je len sé ge k meg ra ga dá sa is, mint pél dá ul a két nyel vű fel irat ok, fény kép hasz ná −
lat, szim bó lu mok, ati pi kus sír je lek, s még to vább so rol hat nánk. A do ku men tá lás nál
és a fény ké pe zés nél nagy hang súlyt he lye zünk a té ma nép raj zi szem pon tú meg kö −
ze lí té sé re, va la mint szin tén fon tos szem pont nak szá mít az etno cen trikus szem lé let −
mód ki küsz öbö lé se is. Egy adott te le pü lé sen nem csu pán a ma gyar sír em lé ke ket,
ha nem a más – szlo vák, il let ve né met – nyel vű ek ről is ké szül nek le írá sok, il let ve fel −
vé te lek. Hang sú lyoz ni sze ret nénk, hogy kü lön fé le szem pont ok sze rint (föld raj zi el he −
lyez ke dés, kon fesszionális, et ni kai kép tár sa dal mi hely zet stb.) ki vá lo ga tott te le pü −
lé sek te me tő i ről tel jes, az ös  szes sír je let, sírt érin tő do ku men tá ció ké szült és ké −
szül.
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Egy te me tő ről ké szült ide á lis do ku men tá ci ó nak te hát a fen tebb em lí tett szem −
pont ok sze rint kel le ne ké szül nie. A sí rok és sír em lé kek fel ira ta it is tar tal ma zó ilyen
komp lex le írás fo tó do ku men tá ci ó val együtt ed dig a bara cai, a meny hei, a kun tapol −
cai, a rud nai, va la mint az ógyal lai zsi dó te me tő ről ké szült. Több te me tő va la men  nyi
sír fel ira tá nak le írá sa is el ké szült fény kép−do ku men tá ció nél kül, mint pl. a krasz na −
horkaváral jai, a berzétei, a kőrösi, az andódi, a szesz tai, a bar kai, a süvetei vagy a
kö böl kú ti és az izsai. Má ra  már meg ha lad ta a szá zat azok nak a te me tők nek a szá −
ma, ame lyek ről rész le ges fo tó do ku men tá ció ké szült, még pe dig Dél−Szlo vá kia kü lön −
bö ző ma gyar lak ta vi dé ke i ről, fel ölel ve a Csal ló köz től egé szen a  Bod rog kö zig, il let ve
az Ung−vidékig ter je dő ma gyar lak ta ré gi ó kat. 

A szlo vá ki ai ma gyar anyag do ku men tá lá sán túl fon tos nak tart juk a más or szá gok
te me tő i ben ké szült fény kép anyag és az ez zel kap cso la tos iro da lom gyűj té sét is.  

Ez utób bi el ső sor ban azért fon tos, hogy a té má val kap cso lat ban le he tő leg mi nél
gaz da gabb ös  sze ha son lí tó anyag áll has son ren del ke zé sünk re. A te me tő do ku men tá −
ció e ré szé nek gya ra pí tá sa eset le ges, el ső sor ban az Et no ló gi ai Köz pont mun ka tár −
sa i nak ma gán uta zá sai, nya ra lá sai, il let ve né hány eset ben a kül föl di kon fe ren ci án
va ló tar tóz ko dás al kal má val ké szült fel vé te lek kel bő vül. En nek el le né re az évek so −
rán arány lag gaz dag fény kép anyag gyűlt ös  sze Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga i ból, el ső −
sor ban Né met or szág ból és Auszt ri á ból s ter mé sze te sen Ma gyar or szág ról, de ta lál −
ha tók fel vé te lek Cseh or szág, Olasz or szág és Fran cia or szág te le pü lé se i ről, va la mint
Szlo vé nia, Hol lan dia, Ír or szág, és Bel gi um egy− e gy te me tő jé ből is.

A Nem ze ti Jel ké pek Adat tá rá ban meg ta lál ha tó a Dél−Szlo vá kia ma gyar lak ta vi dé −
ke i nek te me tő i ben fel ál lí tott folk loriz mus−kop jafákról ké szült szin te tel jes fény kép do −
ku men tá ció. Az 1977−ben meg je lent folk loriz mus−kop jafák ál lí tá sá nak szo ká sát fel −
dol go zó kö tet ben szá mos, ezek ről ké szült fel vé tel mel lett sze re pel a sír jel ként funk −
ci o ná ló folk loriz mus−kop jafák lis tá ja is (L. Ju hász 2005). Az ed di gi ku ta tá sok so rán
el ké szült egy, ko ráb ban nem ku ta tott fon tos rész té má ról – a te me tői fény kép hasz −
ná lat ról – szó ló ös  sze fog la lás is. En nek a kér dés nek ed dig sem a ma gyar, sem a
szlo vák szak em be rek, de más or szá gok ku ta tói sem szen tel tek fi gyel met, a sír em −
lé kek kel kap cso la tos írá sok ban egy ál ta lán vagy pe dig csak érin tő le ge sen fog lal koz −
tak ez zel a té má val. (L. Ju hász 2004). 

Tu do má som sze rint a te me tők ilyen jel le gű rész le tes do ku men tá lá sá val más in −
téz mény Szlo vá ki á ban nem fog lal ko zik, így a ko má ro mi Et no ló gi ai Köz pont ban ta lál −
ha tó Szlo vá kia ma gyar lak ta te me tő i nek leg gaz da gabb do ku men tá ci ó ja, adat bá zi sa.
Ed di gi ered mé nye ink min den kép pen biz ta tó ak, re mél jük, hogy ter ve ink sze rint a kö −
zel jö vő ben a te me tők le írá sa mel lett már mind egyik ről tel jes fo tó do ku men tá ció is
ké szül het, mi vel a di gi tá lis fény ké pe zés nek kö szön he tő en ez a jel le gű do ku men tá −
lás szin te mi ni má lis anya gi be fek te tést igé nyel. A ke let−szlo vá ki ai Nagytárkány te me −
tő i nek do ku men tá lá sa már ilyen mó don fo lyik.

Jegy ze tek

1. Pél dá ul a kő ből ké szí tett göm bö lyí tett te te jű sír la pok Rud nán. Sa ját gyűj tés, 1999 és
2002.

2. Az ama tőr nép raj zi gyűj tők má ig is e szem pont ok alap ján „ku tat nak” és do ku men tál nak.
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3. Az 1928−ban meg ala kult Sar ló a cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú sá gi moz ga lom volt, amely fa −
lu ku ta tás sal is fog lal ko zott, s a cser ké szet ből sar jadt ki.

4. Bed nárik 1972. Meg jegy zen dő, hogy eb ben a kö tet ben el ső sor ban még a má so dik vi lág −
há bo rú előt ti gyűj té sét dol goz ta fel.

5. A meg je lent kö te tek jegy zé két lásd a Bib lio the ca Hun gar i ca könyv gyűj te mé nyé nek bib li o −
grá fi á já ban (Végh 2000).

6. Eb ben az eset ben nem nép raj zi szem pon tú do ku men tá lás ról van szó.
7. Eb ben az eset ben sem be szél he tünk nép raj zi szem pon tú meg kö ze lí tés ről.
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ILO NA L. JU HÁSZ

RESEARCH AND DOC U MEN TA TION OF CEME TER IES IN HUN GAR I AN TER RI TO RIES IN SLO VA KIA

The author in her study sum maris es the results of ceme tery research that have
been made in ter ri to ries lived by Hun gar i ans in Slo va ki a, pro vid ing a pro found
overview of lit er a ture relat ed to Hun gar i an and Slo vak lan guage top ic s. Dur ing
the research of ceme ter ies and their tomb sign s, in the past the pro fes sion −
als con cen trat ed on the doc u men ta tion of exclu sive ly one type of tomb sign,
that is on Protes tant tomb signs carved from wood. Con cern ing the Catholic
tomb sign s, the dealt also with the “old” tomb sings, main ly those made from
wood. A com plex ethno graph ic research and com plete doc u men ta tion of a
ceme tery of a Slo vak ter ri to ry lived by Hun gar i ans was the goal of the Ethno −
graph ic Cen ter of the Fo rum Insti tute in Ko má rom for the first time. The first
result of the research was a com plex exam i na tion and com plete doc u men ta −
tion of such char ac ter of the ceme tery of a min ing ter ri to ry in Gemer. The sum −
ma ry of this research was pub lished in a pub li ca tion in 2002. The author pro −
vides a thor ough sur vey on the ceme tery research pro vid ed in the men tioned
insti tu tion, but it also intro duces the pos i tive results of other research made
in other insti tu tions in the last one or two years. 

168 L. Juhász Ilona




