
Könyvismertetések

az uto1só magyar etnográfus - mondja Lukács -, aki a magyar és az európai néprajzon kívül, afrikai,

továbbá észak- és dél-amerikai területekkel is foglalkozott), valamint módszertani nyitottság jellem-

zi (a Wörter und Sachen és a hamburgi romanisáikai iskola éppúgy alakította a szemléletét' mint

a skandináv etnológia és a finnugor összehasonlító néprajaudomany, majd az,,önmegsemmisítés

veszélyét is magában rejtő'' német néprajz felé tríjékozódott), mégis esetében,,gyökeres szemlé-

letváltásról alig beszé1hetiink.'' Selmeczi Kovács Attila eszköz- és trárgytörténeti kutatásait részle-

tezi, s tipológiai és terminológiai elemzéseinek elmélyültségét illusztálja (legyen az a famozsárba

beleilleszthető ütőkészülék, a kölyü vagy a gólyaláó)' Viga Gyula a közép-kelet-európai vandorló

csoportok és a vríndorlás értelmezéseit mutatja be Gunda Béla munkríLiban. További módszertani ösz-

tönzőke utal (elsősorban a Julian Steward-féle kulturális ökológiara), valamint a kulturával kapcso-

1atos nézeteire (a kultura organikus felfogása, melynek elemi egységei a ftildrajzi-környezeti adott_

ságokkal' valamint a gazdasági és tarsadalmi folyamatokkal ,,szerves'' összefiiggésben dinamikusan

változnak, ami a mozdulatlan hagyomány cáfo|atéltoz is elvezethetett). Petercsák Tivadar mindezt a

szlovák vándoriparosok interetnikus kapcsolataival illusztrálja, és ez egyúttal Gunda Béla,,inspira-

tív'' szel1emi hatásátje\zi, de Szilágyi Miklós sem rejti véka al4 hogy professzora gyűjtögetéssel és

zsiákmányolással kapcsolatos kutatasainak ismertetésekor a személyes érdeklődés befolyásolta. Ami

a műveltség,,rétegeinek'' (nem csupán az egykori szereplők, hanem témaként) az egymást követő et-

nográfus generációk közötti vándorlását és persze kiegészítését, továbbgondolását szemlélteti. Végül

Bereczki Ibolya a szakma nélkülözhetetlen kiegészítőjérő|, a fotózasról ír, valamint Gunda Bélaról és

a taníwanyairól a terepmunka közben készített felvételeket közöl. Az emlékezés és az emlékképzés

tehát, melynek ez a kötet megannyi változatát vonultatja fel az olykor nosztalgikus személyes-tö-

redezett emtékképektől a szaktanulmányok ,;árgyias'' és az identitást erősítő kommemorációjáig,

ez,űttal a v izuúitásra koncentrál'

Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Kollégium

faluszemináriumának (1931-1951) történeti kontextusai Sárospatak, Hemád Tiszaninneni

Református Kiadó, 2013. 328 p. A,Temzet, egyháu, művelődés 8./

Horvóth Gergely Krisztián

Tudásunk az1930-asévek meghatarozó szociográfiai mtihelyeiről meglehetősen esetleges. Egy-egy

életpálya _ nemegyszer a marxizmus évtizedei által felerősített - ragyogása mellett a tudomrány_

szervezésben elkötelezett és a vidék problémái iránt megértő, új értelrniségi elit kinevelésében se-

rénykedő műhelyekről és vezető személyiségeikről szinte semmit sem tudunk. A Pro Christo Diá-

kok Haza a Fiatal Magyarság és az Erdélyi Fiatalok szerkesztősége, a Szegedi Fiatalok Művészeti

Kollégiuma stb. körében végzett munkráról csak még a harmincas évekből ránk maradt ismertebb

beszrímolók alapján alkothatunk fogalmat, e miihelyek monografikus igényű feldolgozása jobbara

mindmáig vfuat magfua. E hallgatást törte meg Bartha Ákos, aki könyvében az|Jjszászy Kálmán

személyétől elválaszthatatlan sarospataki faluszeminiárium működését rekonstruálta az indulástól

annak megszüntetéséig. Anélkül, hoga elmélyednénk a téma historio gráfiájában, feltÍinő, hogy Patak

egyéb műhelyekhez képest is kevés reflexiót kapott, egyedül az etnográfus hivatásemlékezettar-

totta nyilvrírr. A mellőzés, sőt felejtés okai között bizonyára ott van Sárospataknak a mai országban

elfoglalt periférikus földrajzi helyzete, de ennél is fontosabb lehet, hory az ún. ,,progresszió'' hazai

zászlővivői 1945 utan nem tartottak kánonukba illesáhetónek, baegy egyhÍni intézményben szer-

vezett keretek között érdemi és tudományosan is megkeriilhetetlen értékű munka folyt. Az lJjszászy
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emlékk tet mindenesetre már terjedelmével is jelezte (639 oldal)' hogy Patakon egykoron t<ibbr(il

lehetett sz , mint amit az iskolat rténeti kiadványokb l ismert nosáalgikus hangvételíi taniírarcélek,
pályattirténetek gyakran visszatiikr znek.

A k tet harom nagyobb részre tagol dik. Az els , a ktinyv hozzávetol,eg egyharmadát kitev
részben Bartha eszmet<irténeti, m dszertani és tarsadalomt<irténeti áttekintést ad, mintegy bevezeti
az olvas t atémába. A második rész a k tet tulajdonképpenitétrgyu ahol a faluszeminárium miík -
désével ismerkedhetihk meg. A harmadik részt Újszászy munkásságának bemutatása ktivetio amihez
negyedikként egy''Kitekint tisszegzés'' társul.

Aszerz nartativáját a megoldatlan f<ildkérdéssel indítja' majd jut el a falusi tarsadalom hely-
zetén át a Sárospatakon meggy keresed(i majd szárba sztikken falukutatás intézményi alapjainak
bémutatásáig (Folklore Fellow, Spataki. Ifi. GyÍijt sz vetség), hogy azután a cserkészet I92l. évi
színrelépésével megteremt d tt kollégiumon beliili bazis kertilj n sorr4 amely a továbbiakban a

falukutat i tcirekvések keretiil szolgált. A terepkutatáson nyugv tiársadalomtudományos felvérte-
zettségre az egészprogramnak iranyt ad Újszásry Kálmán a majdani tanít k és lelkészek szétmára

elengedhetetlen tudásként tekintett. 
''[E]gy 

leend tanít esetében nem az a f kérdés, >hogy hogyan
fog tanítani, hanem az, hogy milyen lesz az a falu, vagy más k<iz sség, amelynek a képe hrisz-
harminc esztend míWa az munkájrínak nyomán fog kirajzol dni<<''' (68. o.) Árnyalt elemzést
olvashatunk arr l, hogy a patakiak miként reflektáltak a korszakot izgalomban tart ideol girákra és

a hivatásrendiség gondolatára. Újszásry a ma1a falukutatását rigy pozícionálta, ami érték rzí|, de
romantikus felhangokt l mentes konzervativizmussal tekint a vidéki tarsadalomra és annak kulturá_
jríra. Ku|t rakoncepci jában a nemzeti kultrira egysége fel l kcizelít a faluhoz, annak tir<ikségétazítn.
mélykultÍrrahoz sorolva (szemben az elit- vagy magaskulfurával).

A faluszeminaristak munkáját a tanulás és szolgálat fogalmakkal jellemezhetjiik' Szolgálatuk a

trírsadalomfudomiínyos igényÍi adatgyíijtésen és feldolgozáson tul, igazodva a vizsgál'ati terepiil kínál-
koz református gytilekezet adottságaihoz, a tanácsadás, vandorkcinyvtarak miikcidtetése, kcizmunka
stb. révén a k z sségi szociális munka teriiletein is kibontakozott. Térben els sorban a Bodrogktiz,
Tokaj-hegyalja és a Zempléni-hegység vidékére terjedt ki tevékenységÍiko de a messzebbr l érkez
diríkok a saját sziíkebb hazítjukat is g rcs alá vették dolgozataikban. Tanulságosak azon oldalak is,

ahol Bartha az els bécsi dtintés utrín visszatért szomszédos teriiletek ,,munkába vételét'' ismerteti'
Az 1945 utan mind nyíltabban a szovjetizálás irányába mutat változások a kollégium s benne a

faluszeminarium majdani sorsát is el revetítették. Átmenetileg ugyan rigy tíint, hogy minden a régi
mederben, s t még ttibb lehet séget kibontakozlatva mehet tovább: uiszt szy szeme el tt egy regionális
kutat kcizponttá t rtén átalakulás vízi ja lebegett, de az utols , s a gyiijt munkát tekintve legeredmé-

nyesebbnek mondott |947l48. évet k vet en az immar beélesített diktatura itt is meghozta a maga for-

dulatát. Az iskola és a gyíijtemény államosítása egyrittal az ott foly munka megsziinését is jelentette.

Nagy szerencse, hogy a faluszeminarium iratanyagában ugyanakkor nem esett krír, a miíkcidés évtizede-

iben archivált dokumentumok mostanÍa a lokális t rténeti kutatások els rangri forrásaivá nemesedtek.

Bartha Ákos k nyvének erénye az alapos id beli vissza- és el retekintés. El sz r trírgyilagos
tarsadalom- és eszmet rténeti elemzésben helyezi el a majdani pataki miihelyt formál er ket, majd
ugyanilyen k<irÍiltekintéssel jár e| az izemszeru míik dés feltárása sorríryr. T rténészi rekonstrukci_
jában tiszteletre mélt , hogy a ,,morzsákra hullott ttirténelem'' sokféle érdekl dése kcizepette, a

forrásmorzsáért is lehajolt. Mig az eszmet<irténeti kutatások gyakori jellemz je, hogy a nyomtatott
források nehezen indokolhat el nyt élveznek, Bartha minden fellelhet a kéziratos anyagot igyeke-
zett felkutatni és hasznosítani.Ezatémajellegéb l fakad an azonban korántsem lehetett egyszer
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feladat, hiszen ehhez egy esetleges irattermelésii, gyengén intézményesiilt ifirisági mili nyomait kel-
lett felderítenie. Munkájrának legfontosabb ho zadéka,hogy Újszászy Kálmán, a cserkészet és apataki
hagyomrárry visszavonhatatlanul bekeri.ilt a falukutatás és a szociográfia historiográfiai krínonjába.

Ratkrí Lujza (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népmÍivészete. Nyíregyhríza, J sa András
Mrizeum, 2014.783 p.

Wga Gyula
Népm vészeti rolaég nk cimmel nagyszabás vállalkozásba fogott azEur pa Kiinyvkiad , amikor
1987-ben megjelentette a Szolnok megle népm vészete címíí k<itetét. (Szerkesaette Bellon Tibor ésSzab L szl .) Amint aá a sorozatszerkeszt Hofer Tam s ak tet el szavában megfogalmaáa, a
megyék, abazai nemzetiségek és a határon tuli magyar népcsoportok népmÍívészetét bemutat soro-
zatterve 1980-ban k rvonalaz dott a Magyar Tudományos Ak adémia, a MiÍvel dési Minisáérium,
a Kiad i F igazgat ság és a Néprajzi Mrizeum k zremiík désével. A sorozat szerkeszt bizottságá-
nak eln ke T lasi István akadémikus volt, tagjai Fiizes Endre, Hoffmann Thm s, Ilcvai Nándor és
Klaniczay Tibor. Széffeszítené e k nyvismertetés kereteít azoknak a meghajt knak a sziímbavétele,
amelyek a szakmai vállalkozást elindítottrík. Bizonyos, hogy az l970-es években a népmÍÍvészet
megismerésének és (rijra) értelmezésének vinígkora volt, amiben jelent s szerepet kapott a tiírsada-
lom nem paraszti rétegei hagyományos kulturára gyakorolt hatásrírrak szátnbavétele, s hogy a trírgyi
<ir kség feltarásának igényét komoly elvi és m dszertani alapvetés el zte meg mind tanulmrínyokban
mind kiállításokban. A nyit k tetet Hajdti-Bihar (1989), Csongrád (1990), Vas (1996), Borsod-
Aba j'Zemplén (1997), N gr d (2000), Somogl (2001), Gy r-Moson-Sopror 1zooz's, Heves (2005)
népmÍívészetének reprezentatív kézik<inyve k vette, majd csaknem egy tltizeddel az ut bbit k ve-t en látott napvilágota Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népm vészete címii k<itet. A regionális feldol-
gozások sorián az adott megye mrizeumainak kollekci i kiegésziiltek a Néprajzi Mrizeumban és más
megyék muzeális és magrínryÍíjteményeiben fellelhet vonatkoz *ryuggil,Á;etent s egyiittmíik -
dés volt megfigyelhet kezdetben a szomszédos megyék mrizeumi szakemberei k<iz tt is. Az egyes
<isszegzések szerui5i jobbára a meryei mrizeumi szervezetek néprajzos munkatarsai ktizÍil keriiltek
ki, de rendre kiegészÍiltek a kiil nbiiz tarrycsoportok feldolgozása során az adott témakcir országos
szakekintélyeivel. Az 1990-es évek derekrítr nem volt miár hivatásos kiad i háttere a munkának, a
meg|elentetés a megyei m zeumoka maradt, s becsÍiletiikre sz ljon, tartalomban és formátumban
magas szinten val sítottrík meg vállalásukat. A sorozat fi'l tt még sokáig bábáskod Hofer Tamás
nemrégen bektivetkezett halálával nincs ma mrír él tagtraaz egykori szerkesa bizottságnak sem.
Biár az egyes monográfiiák tartalmi rendjében és tematikájában máig felismerhet a kezdeti értel-
mezés és az eredeti célkit zések, kérdéses, hogy a ktizelm lt r kség vitája utan, negyedfél évtized
távlatáb l értelmezhet -e még sorozatként a vállalkozás. Ismerve a m zeumi.igy prioritásainak át-
alakulását, a vidéki m zeumi szervezetek felbomlását' lehet-e esély arr4 hogy ahiÍnyz megyék
népmtivészetének hasonl sszegzései is megsziiletnek? (Éltizedes munka ,euen val sultak meg az
eddigi k tetek is, még olyan megyékben is, ahol viszonylag nagysziímri és felkésziilt szakember gár-
da állt anÍlak szolgálatában.) Mindezek fényében is, <ir mmel iidvtiz<iljiik Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye népmÍivészetének reprezentatív kézik nyvét, s a megjelenés tényét nmagában is komoly
sikemek gondoljuk a szerkesá Ratk Lujza, a szerz kés a J sa András Mrizeum részér l.

A k tet tematikai rendjét meghatfuozta a szerkesá nek a népmíivészetr l vallott, az eloszobart
megfogalmazott felfogása. EgyértelmÍíen kifejti, hogy nem csupán a,,kiemelked f,, hanem a,,k z-


