
A kutatási program záróévében is folytattuk a terepfelméréseket, de ez az év már elsősorban a
szintéziskötetek összeállításáé és az eredmények, tanulságok konferenciákon történő
bemutatását szolgálták.

Konferenciák (2007):
Keményfi Róbert:
1, 2007.április 21. Gyomaendrőd „Paraszti textíliák” című konferencia

előadás címe: Népművészet – népi iparművészet
2, 2007. május 24–25. Budapest

„Etnopolitikai modellek az Európai Unióban” című konferencia előadás címe: Etnikai
kartográfia mint a hatalmi beszédmód formája és az etnopolitika eszköze

3, 2007. május 31–június 1. Miskolc „Kulturális másság reprezentációi” című
konferencia előadás címe: Az „idegen vizualizálása”: etnikai kartográfia – nemzeti olvasat

4, 2007. november 2–4. Zenta „Történelmi tudat – kulturális emlékezet” című
konferencia előadás címe: Így védte Dobó Eger várát? Történeti tudat kontra képi parafrázis

5, 2007. november 5–6. Miskolc A nemzetiségek kutatásának újabb eredményei
Északkelet-Magyarországon” című konferencia előadás címe: Nemzetiségi szempontok a
Felföld néprajzához.

6, 2007. november 9–11. Liberec /Csehország „Grenzgebiet als Forschungsfeld.
Aspekte der ethnographischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes.”

előadás címe: Kulturelles Grenzgebiet – kulturelle „Wirkungskräfte”
7, 2007. november 17. Budapest „A történelem nyomai az új térszerkezetben”
előadás címe: Történelmi folyamatok – térbeli lenyomatok

Bartha Elek: 2007. május 9. Debrecen, Vallástudományi kitekintések - Perspectives on
the Study of Science of Religion Előadás címe: Diversity of Religious Culture in a Central
European region

Telenkó Bazil Mihály 2007. november 5-6. Miskolc, A nemzetiségek kutatásának
újabb eredményei Északkelet-Magyarországon.
Előadás címe: Cigányok és görög katolikusok a Csereháton.

A záró kutatási évben – a konferencia-részvételek és a publikációs tevékenység
mellett (l. publ. lista) – folyamatosan dolgoztunk továbbra is terepen. A tanszéki terepkutatási
periódusok és az előző évek bejáratott munkarendje szerint kollégák, PhD és egyetemi
hallgatók részvételével három hosszabb kutatóutat szerveztünk meg a terület vizsgálatára:
2007. 2007. április (1 hét), 2007. augusztus (10 nap). 2007. november (1 hét). Amint előző
jelentésemben jeleztem, a folyamatos, intenzív feltáró munka eredményeként egyrészt 2008
tavaszán tudományos konferenciát szervezünk az eddigi teljesítmények bemutatása
érdekében, másrészt a tanszéki sorozatunkban, négy általam szerkesztett kötet formájában
szinten a tavasszal napvilágot látnak „Fekete-Körös völgy néprajza” címmel a már kiforrott
írások is. Zárókonferenciánkat Kósa László akadémikus elnökletével és Orosz István
akadémikus plenáris megnyitójával, illetve a tudományos programban részt vett kutatók
közreműködésével és előadásaival szervezzük meg.

A folyamatos kutatás és a megjelenő kötetek célja, hogy tematikai sokszínűséggel a
terület magyar műveltségéről – jóllehet interdiszciplináris kitekintéssel – a néprajz fő
kérdésének megfelelően beszéljünk, azaz a lokális közösségek („tárgyi”, „szellemi”,
„társadalmi”) műveltségének állapotáról adjunk számot. Az eddigi tapasztalataink számos
(elsődlegesen magyar) kulturális élő reliktum elemet hoztak a felszínre, amelyek a mai napig
nem elhanyagolható részei a völgy mindennapi magyar műveltségnek. E lokális jelenségek a
magyar identitás folyamatos „termelődésének” elemei.



A négy kötetben szereplő már elékészült írások: Keményfi Róbert: A Fekete-Körös
völgyének néprajzi kutatása. Elméleti keretek, módszertani utak; Dankó Imre: A Körösök
vidékének történeti néprajza, szakirodalma; Dávid Lóránd : A Fekete-Körös völgyének
természeti földrajza; Szalánczy Gábor : A Fekete-Körös völgye magyarságának történeti
tudata. Etnikai konfliktusok. Szilágyi Judit : Baptista hitélet Tenkén; Kovács László Erik:
Családi archívumok Köröstárkányban; Horváth László: A köröstárkányi tájház; Szászfalvi
Márta : Térszerkezet és térhasználat egy református gyülekezetben; Sári István: Köröstárkány
gazdálkodása; Kavecsánszky Máté : Társastáncok Körötárkányban. Újraközlés: Györffy
István: Dél-Bihar népesedése… (Föld. Közl. 1915.), Kósa László: A feudális eredetű
szabadalmas közösségek azonosságtudata.

Készülő, 2008 tavaszára elkészülő kéziratok: Csíki Tamás: Fejezetek a Fekete-Körös
völgy földhasznosításáról; Bartha Elek: A vallási átmenetiség formái a Fekete-Körös
völgyében; Telenkó Bazil: Halottak húsvétja a völgy keleti keresztényeinél; Lajos Veronika :
A transzkulturalizmus jelenségei a Fekete-Körös völgyében; Bóna Bernadett : Népi építészeti
reliktumok a Fekete-Körös völgyében. Nyílászárók. Keményfi Róbert: Mikroterek, etnikai
mintázatok.

A felsorolt kéziratok mellett a szerzői jogi kérdések tisztázása után szeretném – sajnos
igen korlátozott számban – ismételten megjelentetni Fodor Ferencnek a völgy két települését
elemző, alig fellelhető művét (Az el nem sodort falu). Fodor könyvét már kiszedettük és újra
is tördeltettük.


