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Égető Melinda legfontosabb kutatási területe a szőlőművelés és a hegyközségek története, főként 
az alföldi és dunántúli régiókban. 1982-ben került az MTA Néprajzi Kutató Csoporthoz, ahol a frissen 
alakult Történeti-Néprajzi Osztály tudományos munkatársaként és a Takács Lajos vezette 
kutatócsoport tagjaként szisztematikus gyűjtésbe kezdett. Ennek célja a 17–19. századi hegyközségi 
törvények gyűjteményének összeállítása volt az ország egész területéről. 

Az Adattárban őrzött kutatói hagyaték négy egységből áll. Ezek közül legnagyobb a több 
mint kétszáz tételt számláló Hegytörvény Archívum, amely a történeti Magyarország 
hegyközségeinek rendtartásait és szabályait tartalmazza. Az ország különböző levéltáraiból gyűjtött 
anyag főként a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára nagybirtokos családi levéltárainak 
vonatkozó 17–19. századi iratairól, illetve a dunántúli megyei és egyházmegyei levéltárak iratairól 
készült fénymásolatokat és ezek gépiratait tartalmazza. Jelenleg az irategyüttesnek körülbelül a fele 
található az Adattárban, amely nincs teljes átfedésben a forráskiadványokban napvilágot 
(Szőlőhegyek Történetének Forrásai, 2001–2011.) publikáltakkal. Égetőnek a kutatásaihoz 
kapcsolódó levelezése bepillantást enged egy precíz kutató mindennapjaiba és kapcsolati hálójába. 
Ezen kívül az Adattár őrzi személyes dokumentumainak egy szűrt korpuszát, főként munkaügyi 
iratait. Szakmai munkásságának egyéb dokumentumai (cédulái, kéziratai) pedig kiegészítő 
információval szolgálnak az életmű értelmezéséhez. 

Az Néprajztudományi Intézet Adattárában található hagyatékon kívül Égető Melindához 
köthető iratanyagok találhatók még a szentendrei Skanzen adattárának épületdokumentációs 
gyűjteményében, illetve a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum Adattárában is. 
Fényképfelvételeit a Viski Károly Múzem (Kalocsa) és a Thorma János Múzeum (Kiskunhalas) őrzi. 
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