
A sze ge di Köz mű ve lő dé si Nyá ri Egye te met elő ször 1999−ben ren dez ték meg, no ha
a vál lal ko zás nem volt előz mé nyek nél kü li. 1972−től szűk két év ti ze den ke resz tül a
Sze ge di Mű ve lő dés el mé le ti Nyá ri Egye tem volt az a fó rum, mely nek ha gyo má nya i ra
ala poz va Tö rök Jó zsef és kis csa pa ta év ről év re meg va ló sít ja (leg alább is 2007−ig
meg va ló sí tot ta/meg va ló sít hat ta) ezt a ran gos ren dez vényt. A nyá ri egye te men ál ta −
lá ban köz mű ve lő dé si szak em be rek, könyv tá ros ok, egye te mis ták vesz nek részt hall −
ga tó ként, elő adó ként pe dig ne ves szak em be rek öreg bí tik a ren dez vény hí rét
(Bánlaky Pál tól Pléh Csa bán ke resz tül Vi tá nyi Iván nal be zár va). A kez det ben két na −
pos, majd a 2007−re már öt na pos ra nö ve ke dett ren dez vény elő adá sai ren de sen va −
la mi lyen köz pon ti té ma kö ré szer ve ződ nek (2001: Funk ci ók és sze re pek az ez red -
for du lón; 2004: Az ér ték; 2005: Tér, tár sa da lom, kul tú ra; 2006: Mû ve lõ dés, mû velt -
ség), mi köz ben az elő adá so kat kü lön fé le kí sé rő ren dez vé nyek (mú ze um lá to ga tás,
kon cert, vá ros né zés stb.) egé szí tik ki. A nyá ri egye te men el hang zott elő adá sok szö −
ve gei meg ta lál ha tók egy részt a vi lág há lón, más részt a ren dez vény meg va ló su lá sa
után, ál ta lá ban pél da ér té kű gyor sa ság gal meg je le nő gyűj te mé nyes kö tet ben is. 

A 2007−es ren dez vény köz pon ti té má ja a Ha gyo mány és moder ni tás volt. A fel −
kért elő adók, öt na pon ke resz tül, oly kor egyéb hát tér ren dez vé nyek kel meg sza kít va
eze ket a fo gal ma kat, az ezek hez a fo gal mak hoz kö tő dő kí sé rő je len sé ge ket vet ték
szám ba, ill. ele mez ték azo kat. Aláb bi, vá lo ga tott szem lénk nem az elő adók sza bad −
ide jé nek függ vé nyé ben (is) ki ala kí tott prog ra mot kö ve ti, ha nem a Sze ge den el hang −
zott elő adá sok bi zo nyos bel ső rend jét, egymásraépülését, −építhetőségét tart ja
szem előtt.

Nyi tó elő adá sá ban Hop pál Mi hály a ha gyo mány és moder ni tás ös  sze egyez tet he −
tő sé gét bon col gat ta, hang sú lyoz va, hogy a mo der ni zá ció ön ma gá ban nem fel tét le −
nül jó, a ha gyo mány meg nem fel tét le nül rossz, el ve ten dő, ása tag (nota bene: ezt
vol ta kép pen min den elő adó hang sú lyoz ta, mi köz ben töb ben nem az ér ték el vek alap −
ján kö ze lí tet tek a kér dés hez). Hop pál ös  szes sé gé ben a „ha gyo mány−ala pú tár sa da −
lom” ki épí té se, ki épít he tő sé ge mel lett vok solt. Mon dan dó já hoz kap cso ló dott Buj do −
só De zső, aki az „ar cha i kus” (tra di ci o ná lis) és a „mo dern” fo gal má nak ant ro po ló gi −
ai meg kö ze lí té sét vil lan tot ta föl (Ér té kek ten ge lyén).

El mé le tibb (és tá vol ság tar tóbb) volt Szíj ár tó Zsolt elő adá sa, amely ben a ha gyo −
mány és moder ni tás dicho tó mi á já nak tör té ne ti át ala ku lá sát vizs gál ta, fel vá zol va azt
is, mi lyen le he tő sé gei van nak a mi énk től el té rő kul tú rák tár sa da lom tu do má nyos
meg kö ze lí té sé nek. Ha son ló an te o re ti kus jel le gű volt Voigt Vil mos elő adá sa, amely −
ben a ha gyo mány fo gal má nak ala ku lá sát a nép rajz, vagy ha úgy tet szik egy bi zo nyos
kul tú ra tu do mány szem szö gé ből kö vet te nyo mon, il let ve an nak mo dern ma gyar ér tel −
me zé se it jár ta kö rül. Gyáni Gá bor (Ha gyo mány és a tör té ne ti tu dás) a tör té net tu do −
mány irá nyá ból kö ze lí tett a kér dés hez: „A ha gyo mány és a tör té ne ti tu dás köz ti kap −
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cso lat el lent mon dás ok tól sem men tes ala ku lá sa fo ko zott óva tos ság ra int a múl −
tunk hoz fű ző dő vi szonyt il le tő en” – fi gyel mez te tett, majd így foly tat ta: „Ha nincs egy −
sé ges, min den ki ál tal egy for mán el fo ga dott (nem ze ti) ha gyo mány, és nem lé te zik az
a faj ta tör té net írás sem, amely egyet len ká non sze rint be szél het né el a múlt dif fúz
és zűr za va ros his tó ri á ját, ak kor ne héz, ta lán le he tet len is kö zös nyel vet és kó dot ta −
lál ni a múlt ha gyo mány ként vagy tör té ne lem ként va ló új ra hasz no sí tá sá hoz. Ép pen
en nek va gyunk ta núi nap ja ink ban, ami kor a po li ti kai kul tú ra túl sá go san is a múlt ra,
an nak egyik vagy má sik fa vo ri zált fel fo gá sá ra, szim bó lum− és je len tés kö ré re ha gyat −
ko zik sa ját le gi ti má ci ós tö rek vé sei so rán. Ha gyo má nyok és tör té ne ti tu dat nél kül,
igaz, nem kép zel he tő el sem mo dern kö zös sé gi iden ti tás, sem mo dern po li ti kai kul −
tú ra. Az iden ti tás po li ti ka sze szé lye i nek ki szol gál ta tott múlt azon ban nem a vé le ke −
dé sek egész sé ges plu ra liz mu sát, sok kal in kább az em lé ke zet po li ti ka egy faj ta dik ta −
tú rá ját te rem ti meg csu pán. Ezt pe dig min den áron el kel le ne ke rül nünk.” 

L. Ju hász Ilo na a szlo vá ki ai ma gya rok pél dá ján ke resz tül azt mu tat ta be, hogy a
nem ze ti iden ti tás meg konst ru á lá sá hoz az el múlt fél év szá zad alatt, az ép pen reg ná −
ló ha ta lom ide o ló gi ai ho va tar to zá sá tól füg get le nül mi ként hasz nál ták fel (és ki) a
nép ha gyo má nyo kat. A ma gyar or szá gi ak „ha tá ron tú li ma gyar ság”−ké pé nek tor zu lá −
sa i ra is rá mu tat: „Ma gyar or szág la ko sa i nak egy ré te ge kö ré ben a ha tá ron tú li ma −
gya rok ról – eny hén szól va – ha mis kép ala kult ki. So kan úgy kép ze lik, hogy még érin −
tet len ar cha i kus kul tú rát ta lál hat nak a ma gyar lak ta fal vak ban, sőt, zö mük még nép −
vi se let ben jár, s mint ha éle tük nagy ré sze az zal tel ne, hogy fő ál lás ban iden ti tá su kat
őr zik. Ez zel szem ben ez a mik ro tár sa da lom – mint aho gyan a töb bi, ro má ni ai, szer −
bi ai, uk raj nai stb. ma gyar mik ro tár sa dal mak is – szo ci o ló gi ai és vi lág né ze ti szem −
pont ból is épp olyan ta golt, sok ré tű, mint min den más tár sa da lom.”

Szar vas Zsu zsa a mig rá ci ós fo lya ma tok nak a he lyi tra dí ci ók ra gya ko rolt ha tá sát
mu tat ta be né hány, a mig rá ci ós fo lya ma tok kü lön fé le meg va ló su lá si for mái alap ján
ki vá lasz tott te le pü lés (Budajenő, Kisújbánya, Somogyacsa, Tinnye) pél dá já ra tá −
masz kod va. Az ala pul szol gá ló ku ta tás ar ra a kér dés re pró bált vá laszt ad ni, hogy a
mai Ma gyar or szá gon zaj ló mig rá ci ós fo lya ma tok mi lyen mó do su lá so kat idéz nek elő
a vizs gált fal vak min den na pi kul tú rá já ban (tár sa dal má ban, gaz da sá gá ban, kul tu rá lis
éle té ben stb.), il let ve az ott la kók iden ti tá sá ban.

Ko vács Ákos a Po zsony ban meg je lent köny vé nek cí mét köl csön vé ve (Ki ta lált ha -
gyo mány), an nak ta nul sá ga it is ös  sze fog lal va, a mes ter sé ges ha gyo mány te rem tés
pél dá ja ként az ara tó ün ne pet, va la mint – Sze ged kör nyé ki ak tu a li tá sát is szem előtt
tart va – a Feszty−körkép köz ve tí tet te mí toszt mu tat ta be. 

E rö vid szem lé ből is ki ér ző dik ta lán, hogy a sze ge di öt nap alatt az oda meg hí −
vott elő adók (fi lo zó fu sok, kul tú ra− és nép rajz ku ta tók, tör té né szek stb.) a fel ve tett
kér dés kör jónéhány, to vább gon do lás ra al kal mas as pek tu sán vé gig ka la u zol ták a
hall ga tó sá got. Mon dan dó juk az óta nyom ta tott for má ban is nap vi lá got lá tott a Tö rök
Jó zsef ál tal szer kesz tett kö tet ben (Ha gyo mány és modernitás. Sze ged, 2007), te hát
a to vább gon do lás le he tő sé ge bár ki szá má ra adott…

Lisz ka Jó zsef 
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