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Válogatás a magyarországi nemzetiségek 
néprajzi köteteiből. 9. Köszöntjük a 60 éves dr. Horváth Sándort. Szerk. Székely András
Bertalan. Bp.: Magyar Néprajzi Társaság, 2019. 213 p.

Dr. Horváth Sándor néprajzkutatót, a szombathelyi
Savaria Múzeum muzeológusát az a megtiszteltetés érte, hogy elérve 60. életévét tanulmánykötettel
köszöntötte Budapesten a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya, aminek 2004 óta a
vezetője. A köszöntőkötet szerkesztése dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus, nemzeti-
ségkutató igényességét dícséri, de miként a bevezetőjében maga is hangsúlyozza, a kiadvány ötlete
Mukicsné Kozár Máriától, a szintén Szombathelyhez kötődő, ny. néprajzostól származik. A hosszú
évtizedekig pályatárs, aki nem mellesleg a Szlovén Tudományos és Kulturális Akadémia hazai szlovén
tagja, szaklektorként is közreműködött, valamint az ünnepelt sokrétű munkásságát külön írásban is
összefoglalta, elsősorban annak muzeológiai tevékenységeire fókuszáltan. Ezt egy bibliográfiai össze-
állítással is kiegészítette. Miközben persze Horváth Sándor szakmai és közéleti aktivitásai jóval túl-
mutatnak a muzeológián, gondolhatunk például a nyugat-magyaroszági határon átnyúló, főként
grádistyei horvát kulturális kapcsolatokban, vagy a Vas megyei keresztény civil szférában való mun-
kálkodásaira. A közölt tizenkét feldolgozás különféle hazai és határontúli nemzetiségi közösségek múlt-
jával és jelenével, interetnikus kapcsolataival, azok kulturális életével foglalkoznak, illetve elemzik. 

A tanulmányok sorát Angelidisz Vaszlisz és Vlahosz Györgyi közös írása nyitja, ami a magyar-
országi görög örökség fennmaradásáért végzett munkájukat mutatja be. A szerzőpáros által vezetett
„A Görög Kultúráért Alapítvány” a görög és magyar kulturális kapcsolatokat két évtizede igyekszik
életben tartani, így a tulajdonképpeni öndokumentáció a civil szervezet eddigi eredményei összefog-
lalásaként olvasható leginkább.

Bacskainé dr. Pristyák Erika geográfus a Nyíregyháza környéki tirpákság, a 18. században letele-
pített, szlovák („tót”) nyelvű, majd a 19. században már jellemzően földműves bokortanyákon élő és
evangélikus vallású népesség leszármazottainak mai identitását, hagyomány újraélesztő aktivitását elemzi. 

Bedők Péter történész a 19–20. századi Muraköz vallási és horvát identitásbéli kapcsolódásokat
mutatja be, aminek jelentőségét adja, hogy a történelem folyamán a térség soha nem vált egyházigaz-
gatásilag Magyarország részévé, aminek következtében, helyi világi értelmiségiek hiányában, a ka-
tolicizmus és a horvát nemzeti identitás mélyen egymásban gyökerezik.

Az észak-magyarországi, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornabarakony ruszin, görög katolikus
közösségének szakrális emlékeit vizsgálta meg dr. Bodnár Mónika néprajzkutató, akinek eredményei
szerint a ma már elnéptelenedő falu kultúrájának meghatározó időszaka volt az „amerikás magyarok”
befolyása a 19–20. századok fordulóján. A lokális esettanulmány szintjétől elrugaszkodva, az archaikus
nyelvállapot és saját kulturális hagyományok megtartásán túllépő, nemzetállami törekvésekkel össze-
függésbe kerülő ukrán–ruszin paradigma a tárgya dr. Csernicskó István beregszászi nyelvészprofesszor
és dr. Fedinec Csilla történész közös dolgozatának. A tanulmány annak ered utána, hogy a nyelvi ön-
állóság miként szolgáltatott alapot a politikai szuveneritás igényléséhez, és ebben a folyamatban a
különféle politikai erők miként használták fel a nyelvi kodifikációt, az irodalmi nyelv sztenderdizá-
lását, illetve a kötelező helyesírási szabályokat. 

Csorba Béla irodalmár és néprajzkutató rövid dolgozatában szerb és magyar közlések alapján
elemezte Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója nyomait a szerb nép képzeletvilágában. Holott
az 1848–1849. évi szabadságharc vezére maga sohasem járt Szerbiában, mindennek ellenére állítóla-
gos šumadiai rejtőzködéséről máig él közkeletű vélekedés, amit a belgrádi sajtó is terjeszt, ezáltal kí-
nálva a témának aktualitást.

Dr. Horváth Csaba történész, keletkutató egy ausztrál szakfolyóiratban már korábban megjelent
angol nyelvű közlésének magyar nyelvű összefoglalóját publikálta, tekintve írásának „kemény” tudo-
mányos műfajbeli sajátosságait, ezúttal igazodva a többi feldolgozáshoz, mintegy „puha” esszé stílusban.
A dolgozat központi kérdései a magyar nyelv honfoglaláskori fennmaradása lehetséges okaira vonat-
koznak, azokat igyekszik komplex módon körüljárni. Így a magyar nyelv finnugor és lehetséges szkíta
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eredetével kapcsolatos régészeti, nyelvészeti megközelítéseket értelmezi újra azáltal, hogy ütközteti azo-
kat a legfrissebb genetikai eredményekkel. Lényegében a genetikai adatokból a sztyeppei népek ván-
dorlásának történetileg beazonosítható mintázatait vázolja fel, amiből aztán a magyarság és nyelvének
kialakulásával kapcsolatosan egyrészt a Duna és a Volga közötti térséget a Kr. u. 8. századig uraló szkíták
ugor nyelveredetét veti fel, majd a hun birodalmi hódítás (Kr. u. 3–6. századok) hatására kialakult ugor-
török kétnyelvű nyugat-eurázsiai sztyeppei népességet feltételezve jut el végkövetkeztetéseihez. Ezek
közül érdemes kiemelni a következőt: „Végeredményben pedig a Kárpát-medence jelentheti a sztyep-
pének azt az eldugott szegletét, ahol végül a szkíták régi ugor nyelve kerekedett felül és maradt fenn,
míg a Kárpátoktól keletre végbement a teljes nyelvcsere és a török jutott egyeduralkodó helyzetbe.”

A Muravidéken élő dr. Kepéné dr. Bihar Mária és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató szer-
zőpáros ez elmúlt több mint másfél évtizedben 600-nál is több tudományos-ismeretterjesztő írást pub-
likált a szlovéniai magyarok egyetlen újságjában, a Népújságban. A tanulmánykötetben közzétett
írásuk ezekre reflektálva is nyújt némi válogatást: „Kiket oltalmaz a Ptujska gora-i Madonna köpe-
nye?”, „Kralj Matjaž vagy Mátyás király?”, az „Egy magyar huszár emléke a Vipava folyó völgyében”,
„Mit keresett Petőfi Mariborban?”, „Jože Plečnik kéznyoma a Muravidéken”, „Felsőlendvaiak a ge-
ográfia vonzásában” és „Kőolaj- és földgázmezőkön”.

A békéscsabai múzeum muzeológusa, Martyin Emília néprajzkutató a magyarországi románok
köreiben ma is élő népszokás, a karácsonyi kolindálás hagyományát elemezte. Felismerése szerint a
téli ünnepkörhöz tartozó és szómágián alapuló termékenység varázsló szokás visszaszorulása köze-
pette a vallásos tartalmú kolindálás maradt fenn leginkább, a bizonyos értelemben eredeti, de sokkal
inkább újjáélesztett formákban. Köszönhetően ez elsősorban annak, hogy a karácsonyt megelőző kis-
böjti időszakban ezeket még ma is éneklik templomi szertartások keretében. 

A Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója, dr. Peykovska Penka
néprajzkutató egy klasszikus agrártörténeti téma, a magyarországi bolgár kertek és kertészek műkö-
dését vizsgálta az 1930-as években. A feldolgozás konkrét tárgyát a hazai bolgárkertészek munkavál-
lalási engedélyei alkották, amelyekből statisztikai adatbázist állított össze. A szerző a történeti források
elemzése alapján igyekezett annak feltárására, hogy az Észak-Közép-Bulgáriából induló 20. század
eleji nemzetközi gazdasági migráció következtében a bolgárkertészetek milyen arányt képviseltek a
két világháború közötti magyar mezőgazdaságban, illetve a migrációt kísérő társadalmi folyamatok
– pl. letelepedés, ingatlanszerzés, vegyes házasságok – belülről miként működtek.

A kutatótanár, történész dr. Szenyéri Zoltán Tolna megyében, a Dombóvár környéki 14 település
német nemzetiségi létszámváltozását vizsgálta 1949-től 2011-ig, ami kutatása összefügg a létreho-
zandó Kapos-Hegyháti Natúrpark kulturális értékeit feltáró munkával. A második világháború követ-
keztében a németek elleni tragikus megtorló intézkedések a tolnai németséget is súlyosan érintette.
Az 1944-ben a szovjet csapatok elől való nyugatra menekülés, majd az 1949-ig lezajlott kollektív
megtorlás, illetve a kitelepítések hatására 1980-ig a szocialista berendezkedésű időszakban a német
nemzetiség felvállalása a népszámlálásokon alacsonyabb volt, mint azt a hivatalos kormányzat is fel-
tételezte. A bevallási hajlandóság csak az ezredfordulót követően nőtt, az 1990–2011 között népszám-
lálásokon, aminek magyarázatát nehéz feltárni, statisztikai módszerekkel nem is lehet. A központi
probléma, hogy a nyelv ismerete, mint a nemzetiséghez való tartozás korábban egyértelmű stabil fel-
tétele napjainkra elveszítette korábbi jelentőségét és a nyelvében teljesen, kulturálisan majdnem tel-
jesen asszimilálódott emberek identitás-vállalása miként is értelmezhető.

A kötet zárótanulmányát a szerkesztő, dr. Székely András Bertalan nyújtja, amiben az 17. századi
eredetű, a történeti Moldvából és Galíciából Erdélybe vándorló magyarörmény néptöredék utódainak
identitását vizsgálta, különös tekintettel az elmúlt három évszázadbeli örmény római katolikus vallási
kontinuitására, a politikai és társadalmi integráció folyamataira, a kölcsönhatások megjelenítésére. A
tanulmány azért is különösen figyelemre méltó, mert a magyarörmény értelmiségi elit napjainkban
újra identitásmentő mozgalmat indított, így sajátos „vissza-armenizálódás” folyamat zajlik, azon túl,
hogy romániai kisebbségként örménységük mintegy csak „színfolt magyarságukban”, miként a ta-
nulmány szerzője is azt kiemeli.

A tanulmánykötet végén az egyes dolgozatokról rövid angol nyelvű összefoglalások is olvashatók.
Illés Péter
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