A MAGYAR FALU-KUTATÁS Ú] ÚTJAI
IRTA: ORTUTAY GYULA

Ha valaki bátorságot vesz, hogy kissé körültekintsen abban a nagy forgatagban, amelyet a falu-kutatás és főként annak egyik ágazata: a szociográfiai munka tetszetős jelszava olyannyira felkavart, és igyekszik a tévedések,
hangoskodó állítások útvesztőin átvergődve rátalálni az igazi útra, vagy akaratlan csüggedés fogja el, vagy erkölcsi meggondolásokkal kell kezdenie elmélkedéseit. Mindkettőre elegendő oka lehet. Elcsüggesztő látvány az a fogalmi
anarchia, amely eluralkodott a kérdéssel foglalkozó népszerű írásokon, elcsüggesztő a sekélyesség és könnyen megelégedés gyors terjedése, a tudatos
cselekvőerő és elmélyedni kész tudományosság hiánya. Végre is s most
tekintsünk el a valóban oly kevés komoly részletmunkától, kutatószándéktól - a szociográfia műfaja lassanként kellemes altatója lesz szociális lelkiismeretünknek, mintha bizony pár ujságcikk, amely írójának kevéske élményt,
szabadjegyet és pár pengót hozott, megoldotta volna a falu-kérdés tudományos,
szociális és politikai problémáit. A komoly és etikailag is igaz írások, kérdésfeltevések a falu-kutatásnak csak egy-egy szegmentumát vizsgálták, eredményeiket nem is kívánták legtöbbnyire szerves összefüggésbe hozni annak
a bonyolult függvényrendszernek az egészével, amelyet a falu jelentett, és
jelent még ma is. A kérdés általános elvi és módszertani tisztázására sem történtek még eddig Magyarországon megnyugtató eredményekkel járó kísérletek. Ezért azután mindenki, aki a szociográfia varázsigéjét kimondja, vagy
a telepítés, az egyke, az extenzív és intenzív gazdálkodás kifejezéseket sűrűb
ben használja a kelleténél, úgy gondolja, hogy szakértő és az igazságoknak
ismeretlen területére jutott. Ezért lelkesült és magabízó. Ez az attitűd, mely oly élénken emlékeztet a Széchenyi által ostorozott magyar bűnök egynémelyikére, - valóban elcsüggesztő.
De ezeken a belső okokon kívül növelheti még csüggedésünket és erkölcsi meggondolásokra késztethet egyéb is. Amíg látnunk kell, hogy a magyarság benső tudatosulása, önmaga problémáinak tisztult látása még mindig nem jutott el a megkívánt fokig, addig körülöttünk komoly és gyors
munka indult a falu-kutatás terén is, s ez a munka nemcsak látszateredményekhez, jelszavakhoz vezet, hanem konkrét - gyakorlati és általános tudományos problémákat is tisztáz. Megszégyenítő lehet, hogy a szegedi
egyetem volt német lektora úgy érzi: neki kell vállalkoznia a falu-monográfiához kapcsolódó alapvető és módszertani fogalmaknak tisztázására.! sőt
1 Dr. H. Klocke: Grundsátzliches und Methodisches zum Aufbau von Dorfmonographien, Deutsch-Ungarische Heimatblátter VI. I - 2 , 77.
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az egyik hevesmegyei magyar falunak feldolgozásával mintegy példáját is
adja a falu-kutatásnak.! Ha nem is hisszük, hogy H. Klocke kissé egyoldalúan szociológiai felfogásmódja mindenben követhető példája lenne a magyar
falu-kutatóknak, maga a tett és a feldolgozás komolysága arról győz meg,
hogy saját sorsunk és társadalmunk lényeges kérdéseivel végre nekünk is
foglalkoznunk kell a hevült szándékok és szenzációt kergető riportok után.
Sürgeti ezt - hiszen a külföldi példák tán mindig is ösztönzőbbek. mint maga
az itthoni szükséglet, - az a tény is, hogy például Romániában már ezen
a területen is számottevő eredményeket ért el a bukaresti szociológus professzornak, D. Gustinak vezetése alatt álló falu-kutató csoport, amely testes
kötetekben számol be gyűjtő munkájáról. 2 Ez a gyüjtőmunka még nem egyben híven követi a szemünkben módszertanilag elhibázott amerikai ruralsociology-t, annak leíró módszereit és alkalmazott szempontjait (gazdaság-,
szociálpolitika, közigazgatáspolitika, stb.), de a kutatók elszántsága és tudományos fanatizmusa a legmegbecsülöbb elismerésre és saját sorsunk iránti
aggodalomra serkent. A romániai kutatók, ahogy Traian Herseni megírja
az Archiva 1932-es évfolyamában, (5731.) közösen dolgoztak s nem kis áldozatokkal alávetve magukat a cél feltételeinek, hogy a falu-élet minden megnyilvánulását, jelenséget megvizsgálhassák, kezdve az éghajlati, földtani
viszonyoktól, a parasztság biológiai, pszichológiai készségeinek vizsgálatán
át a történeti, települési, jogi, szociológiai, néprajzi sajátosságokig. Ilymódon
akarják megrajzolni a falu statikus és dinamikus képét, gondosan válogatva
a különböző munteniai és besszarábiai faluk között, hogy a különbözö típuscsoportok vonásaira is rátaláljanak. Munkájuk másik részét az ismeretterjesztés tette: történeti, földrajzi, irodalmi, egészségügyi, stb. előadásokat
tartottak, zeneszámokat adtak elő és - kissé racionalista felfogással - saját
népi művészetüket propagálták faluikban. 3 Ez a kutató munka, amelynek
gyüjteményes anyaga pl. a barcelónai világkiállítás Grand-Prlx-jét nyerte
el, a maga áldozatos komolyságával, tudományos átgondoltságával és szerénységével kell, hogy végre felébressze bennünk a hajlandóságot és elszántságot saját sorsunk végiggondolására, Iehetőségeinknek, állapotunknak megvizsgálására. Ennek az erkölcsileg is jelentős megújulásnak egyik halaszthatatlan követelménye a magyar parasztság történeti és mai állapotának
szociológiai, etnikai átkutatása a tekintetnélküli igazság eszközeivel. Ez a
vállalkozás sem tűri, a «forrófejűséget», a hevült lendületet és kicsiny
tetteket.
Ha őszinték akarunk lenni, az a veszély is fenyegethet, hogy túlságosan
1 U. ő.: Der gesellschaftliche Aufbau eines magyarischen Dorfes. Ung. Jb.
XIV. 4, 353-384·
I Arhiva pentru stiinta si reforma socialá, Bucuresti, 1932, 1933.
8 E kettős kutatómunkát végezte sokkal szerényebb anyagi keretek között és
társadalmi háttér nélkül a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumát kialakító agrársettlement mozgalom, amely 1929-30-ban kezdte meg munkáját.
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szigonían vesszük feladatunkat, és az eddigi magyar törekvéseket meddők
nek ítélnénk. Ha elkeserít is a világháború után s főkép a legutóbbi pár esztendőben elburjánzott laikus-szellemiség, amely vétkes vakmerőséggel oly
kérdések megoldására vállalkozott, melyre sem elegendő európai perspektívája, tudományos felkészültsége, sem gyakorlati tudása nem volt, mégsem
állíthatjuk nyugodt lelkiismerettel, hogy a magyar falu-kutatás terén nem
történtek volt j6szándékú és lelkiismeretes kísérletek. Bár azt is meg kell
vallanunk, hogy ezek a kísérletek, munkaeredmények nagyobbrészt vagy
elavultak már, vagy pusztán részletfeladatokat tűztek maguk elé, úgyhogy
áttekintésüket akár mellőzhetnék is. Hiszen, ha a falu-kutatás kérdésének
egészét akarjuk röviden tárgyalni, a helyzet az, hogy a problémákat magunknak kell újra átgondolnunk, vissza kell térnünk a kezdeti pontokhoz : a falukutatás eddigi története inkább negatív tanulságokkal szolgál, vagy egyoldalú
eredményekkel. Meg kell kísérelnünk, az egészre, a teljes összefüggés-rendszerre is figyelemmel lenni.
Hiszen - s talán éppen ez a baj, - állandóan felvetődtek hazánkban
is a hasonl6 európai áramlatoktól nem is nagyon megkésvebizonyos buzg6
kísérletek.! amelyek a magyar falu, a magyar jobbágyság, parasztság sorsát,
helyzetét vélték javítani írásaikkal, buzdító összehasonlításaikkal. Ilyen erkölcsi célzatú írás a derék Bél Mátyásnak 200 esztendős Notitia Hungariae-je,
amelyben a német államismereti iskola hatása alatt, pietista és magyar érzéssel hasonlítgátja össze az alföldi magyar, a tót és a német, oláh falutelepülésformákat, földrajzi, népi és gazdasági viszonyokat. Kiadatlan kézirata a De
servitute Hungarica a magyar jobbágyság szabadságjogi kérdéseivel foglalkozik.
Ugyanilyen erkölcsi és javító tendenciák vezették Theschedik Sámuelt:
uA magyar földmíves milyen s minő lehetne» című munkájában, ez ösztökéli
Takáts Évát: «Barátságos beszélgetés a' földmívelő nép állapotjáról» (Tud.
Gyűjt. I824. VI. 2.) c. írására, Berzeviczy Gergelyt, hogy «a parasztok állapotáról» elmélkedjék. Mindezek az írások, tervezetek (valamint a korabeli
néprajzi jellegű leírások pl. a Tud. Gyüjt. évfolyamaiban) ma már természetesen távolról sem alkalmasak módszertani meggondolások irányítására,
inkább kortörténeti, dokumentációs jelentőségűek. Ugyanezt mondhatjuk a
későbbi évek itt nem részletezendő, nagyobbára ismeretes, - ezirányú
agitáci6jár61, akár Széchenyi István korszakos műveiről, a szatmári adózó
népről szólö Kölcsey beszédéről, vagy a Fiatal Magyarország irodalmias törekvéseiről. Az elkövetkezendő esztendők sem jelentenek fordulót a magyar
falu-kutatás történetében, az anyag azonban tagadhatatlanul növekszik, ha
még amorf halmazokban megyei és községi monográfiákban, statisztikai és
l A magyar szociográfia történetének áttekinthető, rövid vázlatát adja Bodor
Antal; A falu megismerése, Bp. Szemle, 1933 aug. Szempontjai egyébként nem jelentenek fejlődést a kérdés történetében.
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gazdaságtörténeti közleményekben. (v. ö. H. Dietz, Keleti Károly munkásságát; a vármegyei és községi monográfiák mind a mai napig inkább a használhatatlanságra és díszességre törekedtek, elvétve találhatjuk meg egy-egy
régészeti, földrajzi, népi szokás-leíró tanulmányban a hasznosítható anyagot,
mondhatatlan kárára a kutatónak, aki az első tájékozódást mégis csak innen
remélhetné.) Azonban a bőrkötéses monográfiák egyhangúságát már ezekben
az időkben is nem egyszer nyugtalanabb jelenségek és nyugtalanabb hangok
szakítják meg. Az egész magyar történeten végigvonuló elnyomottságát a
magyar parasztnak Acsády Ignác igyekszik feltárni, azonban ideológiai merevsége, liberális, történetietlen történetszemlélete alkalmatlanná tették súlyos
feladatára. (L.: Acsády I.: Közgazdasági állapotaink a XVI-XVII. sz.»
ban, Budapest, 1889,1 u. Ő. : a Magyar jobbágyság története Budapest, 1908.)
A nyolcvanas, kilencvenes évek falusi társadalmában már felütik a fejüket
azok a jelenségek, amelyeket ma teljes kifejlödésükben szemlélhetünk. A telepítés, az egyke, az agrárszociális szempontok problematikája egyre nagyobb
hullámokat ver, ha nem is a számunkra kötelező objektív kutatómunka formájában, hanem különböző politikai indulatoktól, pártállásoktól fűtött cikkekben, javaslatokban, jóindulatúan segíteni kész, de nagyon is naív «jámbor
szándéka-okban, tanácsolgatásokban. Csak elvétve halljuk a komoly kutatásra
sürgető figyelmeztetést, néha találunk részletesebb és megbízhatóbb .munkavégzésre.s
A kérdések még kiélezettebben, még hangosabban: a problémák egyre
inkább ébredező élességével vetődnek fel a századfordulónak a magyar szellemi életre oly jelentős éveiben. A parasztság rohamosan súlyosbodó anyagi
és társadalmi helyzete, a riasztó agrárszociális mozgalmak mind gyakoribb
feltünedezése, a kivándorló parasztcsoportok sűrűsége, a munkanélküliség,
az egyke terjeszkedése kikerülhetetlenné teszik a kérdések teljesebb, szorgosabb vizsgálatát. Ez a szükséglet s a megjelenő írások nagyobb szakszerű
sége még mindig nem érlelték ki - s a világháború közbejöttével nem is érlelhették ki - a megkívánt falu-kutató metódust, a kérdések javaslatok ismét
l V. ö.: Szekfű Gyula eligazító megjegyzéseivel: Magyar Történet V. 407.
Acsádyéhoz hasonló jellegű szemlélet irányítja Kálmán Miksa munkáját: A magyar
jobbágy viszonya a földesúrhoz és az államhoz, 1514-1600. A magyar parasztság történeti problematikájának egy részét sokkal elmélyültebben és történetibben vizsgálja
Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon, 1894 c. munkájában.
2 Csak egynéhányát említjük fel e kor vonatkozó irodalmának, a fenti jellemzés
egy-egy része mindegyikre ráillik: Návay Lajos: Az alföldi munkáskérdés, 1895,
Rubinek Gyula: Parasztszocializmus 1895, u. ö. Telepítés és földbirtokpolitika, Ecseri
Lajos: Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság, 1898, Tisza István: Magyar
agrárpolitika, 1897, Asbóth János: A föld mint társadalompolitikai és nemzeti kérdés
1900, Vadnay Andor: A Tiszamellékről, 19°0, Bartha Miklós: Kazár földön, Majláth
József gróf: A szociális kérdés és a falusi jólét emelése, stb., stb. A falu-kutatás egy másik
részére, melyet a néprajzi kutatók végeztek, szükségtelennek tartjuk a kitérést. A néprajz megfelelőerr a kor tudományos szemléletének a maga leíró és filológiai módszereivel nem is szándékozott a falukérdés egyetemesebb problémáival foglalkozni. Adatait
és eredményeit természetesen a mai falu-kutatás nem mellözhetí.
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inkább a kor politikai és ideológiai harcait tükrözik.' (Ezek a munkák s az
imitt-amott feltünedező társadalmi szervezkedések, amelyek falu-kutató célokat tűztek maguk elé (így a kolozsvári egyetemisták falu-tanulmányozó egylete, melyböl rqor-ben alakult a Népegyetem) még mindig a. megszervezetlenség, az egysíkú politikai és ideológiai kereteken túl nem jutást mutatják,
bár komolyságukhoz, meggyőződésükhöz sokkal kevesebb szó férhet, mint
a mai utódokéhoz. E rövid történeti áttekintést nem kívánjuk ismét1ésekkel
lezárni. ]ellemeztük a világháború után s kűlönösen napjainkban kialakult
szociográfiai «munka-módszer» stílusát és «eredményeit», Nem jelentheti természetesen ez a kritika azt, hogy nem találkozunk felelősségteljes és átgondolt írásokkal, jelentős szakmunkálatokkal, amelyek részint perspektívatágítóak, részint a szemlélet egészségesebb, objektívebb alakulását s egyben
a magyar parasztsors emberibb átélését is tanusítják.P Úgy hisszük azonban,
hogy a becsületes részletmunkák és egyéb célkitűzésű, de rokonjellegű vizsgálódások határainak sérelme nélkül, sőt azok módszerességének érdekében
érdemes lesz a magyar falukutatás problémáit, szerteágazó részletkérdéseit
egységes nézőpontból áttekinteni, és megrajzolni azokat az irányvonalakat,
amelyek irányítóak kutatásainkban s amelyek nélkül a falu-kutató munka
sohasem éri el a megkívánt módszerességet és teljességet. Ez a tanulmány
igyekszik felvázolni egy olyan rendszert, amely ezeknek a nézőpontoknak
l Ismét csak pár munkát emelünk ki, hogy pl. a konzervativ irányok és a Huszadik Század c. folyóirat körül milyen probléma-komplexumok és viták alakultak ki
s milyen kérdések jellemzik ekkor a falu-kutatás irányát: Szántó Menyhért : Mező
gazdasági munkástörvényhozásunk kezdetei, Husz. Sz. 1. 39. Wiener Moszkó : A magyar parasztosztály emelése, Husz. Sz. II. 95. 207, 271, 354, 428, Bosnyák Béla; Oros
község gazdasági és társadalmi rajza, Galilei Kör Könyvtára, 6. sz. 1911. Ez a munka
is, bár jó és megbízható apparátussal dolgozik, tipikusan dogmatikus értékszempontjaival nem volt alkalmas tárgyilagos falu-kutató munka kialakítására. Ilyen jellegű
falumonográfia több is jelent meg a Huszadik Sz.-ban hasonló szemlélet.tel és módszerrel pl. Braun Róbert írásai, aki az amerikai Thomas kérdőíves módszere nyomán ír
módszertani tanulmányt és két falumonográfiát. Dániel Arnold: Parasztbirtok és
konzervatív törekvések Husz. Sz. VIII. 41. Szeberényi L. Zsigmond: A parasztok
helyzete Magyarországon 1907, u. ő. Aparasztkérdés külföldön és hazánkban 1908,
Bernát István; Agrárius törekvések, 1912, Balás Károly; Nemzeti földbirtokpolitika,
Közgazd. Sz. XXXIV. 149, Kenéz Béla: Földbirtokpolitika külföldön és itthon 1913,
Csérer Lajos kisebb-nagyobb cikkei az erdélyi székely gazdasági munkás szocíológiájáról, Farkas Geiza : A kisgazda. 1912, : e korban komoly kísérlet, Czettler Jenő; A magyar mezőgazdasági szociálpolitika 1914, hasznos anyag, Gróf Széchenyi Imre: Az
egyke 1906, Buday Dezső: Az egyke Baranyában, 1909, Matlekovits Sándor: A kivándorlás, Közgazd. Sz. XXXI. 577, Naményi Bertalan: A magyar nép állapota és a kivándorlás, 1911, Bolgár Elek: Das Auswanderungsproblem und die Arbeitslosigkeit in
Ungarn, Weltwirtsch. Arch. II. 1913, 377, Balkányi Béla: A munkanélküliség és
munkatorlódás a magyar mezőgazdaságban, 1915, Szende Pál: A nagybirtok és Magyarország jövője, Galilei Könyvtár. 1911, Czettler Jenő: Adatok a tanyai település
reformjához, M. Gazd. Szem. 1913, 167. 239, stb., stb.
8 Igy pl. : Weis István, Matolcsy Mátyás, Kerék Mihály, Sebess Dénes, Bodrogközy Zoltán, Gesztelyi Nagy László s mások írásai, Illyés Gyula indította viták az
egyke kérdéséről; s elsősorban Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik, 1934, c. munkája, mely megrendítő és igaz távlatokba állitja parasztságunk mai,
történeti és exisztenciális helyzetét. Egyéb érdemes szociográfiai és néprajzi. egészségügyi munkákra, forrásjellegű tanulmányokra a későbbiek során utalás történik.
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egységes kialakulását lehetségessé teszi. Ennek a rendszernek a szükségességét talán igazolta a vonatkozó magyar irodalom rövid történeti áttekintése
is. A magyar falu-kutató, szociográfiai irodalom bővelkedik ugyan nekilendülő kísérletekben, újrakezdésekben, de még mindig nem alakított ki organikus, a falu valóságegészét objektíven megragadó metódust. Reméljük, hogy
vakmerő kísér1etünk melynek nehézségeit nagyon is ismerjük, - járhat
némi eredménnyel.
Célunk minden bizonnyal az, - használjuk H. Freyer kifejezését, akiaz úgynevezett objektív szociológia hirdetője, - hogy a falu-kutatás val6ságtudomány lehessen." Annak, aki a falu valóság-egészét akarja megragadni
akár történeti, társadalmi, akár néprajzi, lélektani síkon, eleve le kell mondania minden prekoncipiált elvrendszerről. Ennek az aszkétikus fegyelmezettségnek, belső objektivitásnak (lélektani határairól nem feledkezünk meg)
hiánya az egyik főoka az eddigi szociográfiai falu-vizsgáló irodalom alig használhatóságának. Amíg a falu gazdasági, társadalmi helyzete, műveltségi színvonala politikai törekvéseket, ellenkező ideológiákat volt kénytelen egyszerre
igazolni, addig magáról a faluról, az egész jaluról vajmi keveset tudhattunk
meg. A mai falu-kutatónak ezt a szándéktalan, vagy szándékos torzítást ki
kell küszöbölnie, a faluhoz való helyes közeledés első feltétele a tendenciátlan
ábrázolásra való törekvés, a falu lényegének, összefüggés-rendszerét meghatározó lényegének megértése.
Az első lépés ebben az irányban rögtön nehézségekbe ütközik. A falukutatók hogyan ragadják meg ezt a lényegességet ? Hogyan alakíthatja ki
vizsgálódásai nyomán ezt a bonyodalmas függvényrendszert ? Mielőtt a kérdésre közvetlenül felelnénk, közelítsük meg ismét negatív: kritikai oldaláról. Pár olyan munkát vegyünk kezünkbe, amelyek a legjobb tudományos
szándékkal és legtisztább emberi igénnyel készültek, rövid analízisük megvilágítja, hogy mire gondolunk. Nem régiben jelent meg dr. Kerbolt László
tanulságos könyve a beteg, elhanyagolt egészségügyi helyzetben vergődő
magyar faluról. (A beteg falu, A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl.
1934-) Megrendült hangja, lesujtó adatai bizonyítják, hogya magyar falu
egészségügye szociálpolitikánk legelhanyagoltabb területei közé tartozik.
Azonban könyve mégsem keltette azt a benyomást, hogy ez a munka a falu
egészségügyéről szól, hanem úgy tetszett, hogy pontos számszerű kimutatást
l Ez alkalommal nem kivánunk belefogni annak a kérdésnek vizsgálatába, hogy
a szociográfia, etnográfia, tipikusan leíró módszereivel milyen tudományelméleti helyre
jogosult, hiszen ez a kérdés még az eldöntetlen tudományelméleti viták közé tartozik,
pl. a szociográfia egyesek szerint csupán szemléleti mód, a társadalom jelenségeinek
funkcionális, «dinamikus» szemlélete, v. ö. : F. Tönnies : Einführung in die Soziologie,
Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, H. Freyer: Soziologie als Wirklichkeitwissenschaft, Sorokin and Zimmermann: Principles of Rural-Urban Sociology, NewYork, 1931. Hogya szociográfiának mint szemléletnek és módszernek külön elvei és
kategóriái vannak, helyesebben lehetnek arra tömören mutatott rá Reitzer Béla:
A szociográfia módszertani problémája, Fiatal Magyarság, 1934 nov.
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kapunk terjedő betegségekről, magukrahagyott családokr61 és orvosokr6l.
Az
nagyon is a csak orvos szemével nézte a tényeket. így érthető, hogy
figyelmen kívül hagyott olyan szellemi, vallásos mozzanatokat (vallásos itt :
mágikus, a hiedelemvilág szférájára gondolunk), amelyek pedig sok egészségügyi szándékos hanyagság okát derítették volna fel. Ugyancsak a társadalmi
viszonylatok szerepének bírálatában nem veszi észre, hogy az egészség és
betegség jelentése egészen más tartalmakat hordoz magában, mint pl. a szegény városi munkásság felfogásában. (Bár a fejlődés ebben az irányban a leggyorsabbak közé tartozik.) Kerbolt könyve ilyen orvosi egyszempontúság
miatt nem a beteg falunak, hanem egyes beteg falusi embereknek helyzetét
mutatja meg. Hasonló példa akad elég. A Magyarság Néprajza - hungarológiánk szép feladatvállalásainak egyike - pl. szintén nem egyszer beleesik
az egysíkúság, egyszempontúság bűnébe. Igy az első kötetben Bátky Zsigmond ír a magyar parasztság táplálkozásár6l. Természetes, hogy néprajzi
szempontból elsődlegesen az ősi ételféléknek, főzőedényeknek. ősi tűzkészí
tésnek, tűzhelykészítés-formáknaka szerepe a fontos. De nem hisszük, hogy
a magyar parasztság táplálkozásának problémáit népraizilag jól értelmezhetjük, ha nem vesszük figyelembe e leíró, tárgymorfológiai szemponton
kívül még a szociológiai szempontokat is, amelyek ez esetben szinte lényegesebbek az előbbieknél. Enélkül az egész probléma mozdulatlan, élettelen
leírássá változik, a maga sokrétű, mozgalmas történeti, társadalmi, földrajzi
szerepe helyett. Ilyen néprajzi egyszempontúság sajnálatosan befolyásolhatja a parasztságunkról kialakítand6 képünket. Mit sz6ljon azonban a falukutató ahhoz a tényhez, hogy a magyar néprajzi irodalom eddig parasztságunk szerelmi, szűkebben : szekszuális életét kiaknázhatni vélte az eljegyzés
és lakodalmi szokásleírásokban.! Az egyoldalúságnak és a kevéssel beérésének szomorú példája ez. (Azt talán mondanunk sem kell, hogy a falu-kép
organikus vizsgálatában milyen társadalmi, lélektani, biol6giai s néprajzi
jelentősége van a szerelmi és szekszuális kérdéseknek.) Rámutathatunk még
szomorúbb egyoldalúságra is. Az eddigi magyar néprajzi irodalom pár elsz6rt
és jelentéktelen adatközlésen, cikken s Kálmány Lajos érdemes gyüjtésein
kívül alig is gondolt a magyar parasztság vallásos életének vizsgálatára. Ha
gondolt is - analógia a lakodalmas szokásokkal ! - bőven megelégedett a
különféle babonák, hiedelmek közlésével. A magyar parasztság vallásosságának vallás-, struktúra-lélektani, szociol6giai vizsgálata mindezideig elmaradt. Az előző évtizedek racionalista tudományos felfogása nevetségesnek
is tartotta volna az efféle vizsgál6dásokat. Ezért is alakult ki köztudatunkban
(katolikusban, protestánsban egyaránt), hogy parasztságunk j6zan, földhözragadt realista, semmi érzéke sincs a vallásos megrendülések iránt. Ez az egyoldalúság, amely az egyik val6sággal létező tulajdonságot uralkod6nak és
író

l E kérdés kritikai vizsgálatára és földolgozására L Ortutay Gyula: A magyar
parasztság szerelmi élete, A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára, IV. 24, 1935.
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általános érvényűnek tekinti, természetesen megfeledkezik ilyenkor például
a legutóbbi időkig oly szervesen és makacsul élő meséről, annak megtámadhatatlan érvényjellegéről, normatív világképéről. megfeledkezik a paraszti mágikus tevékenységek sűrű, a falut át meg átjáró szövevényéről s végül is a
katolikus parasztság életében oly jelentős vallási életrendről, a protestáns
parasztjaink egészen sajátos élet- és társadalomstílusáról. Mind e tények
pedig a paraszti vallásosság talajából sarjadzanak és táplálkoztak. Ez a megfeledkezés pedig parasztságunk egyik leglényegesebb vonását hagyta figyelmen kívül - jóvá alig is tehető mulasztás, minthogy a mai rohamos pusztulás, félő, itt ártott a legtöbbet. Pedig a falu-kutató sohasem kap igaz képet
a falu egyéniségéről, ha ezt a területet és összefüggéseit figyelmen kívül hagyja.
Persze nemcsak a néprajztudományt kell elmarasztalnunk ilyen bűnökben.
Az úgynevezett szociográfiai, gazdaság-, társadalomkutató munkálatok még
sokkal inkább szeretnek megfeledkezni a maguk részproblémájának vélt érdekében az egészről. Oly sovány és elégtelen magyarázatokat nyujtanak kutatóink, kik pl. az egyke terjedését vizsgálják, nem találva a megfelelő szociológiai magyarázó elvre. A kérdés magyarázata itt is mélyebben fekszik, semhogy biológiai megokolások, vagy a szegény-gazdag szimplex ellentéte segítenének : a háttérbe ismét egy exisztenciális probléma húzódik meg. A parasztság elfordul saját életétől, minden módón levetkezni igyekszik társadalmi
helyzetét , eddigi sorsát, életformáját. A statisztikából, adatmegrögzítésekből mindez magától értetődően nem derülhet ki .
. Ezek a vázlatos és kiragadott példák - még garmadával hozhatnánk
fel hasonlókat, - bizonyítják, hogy a falu-kutatás nem vállalkozhatik csak
részleteknek megoldására: az egészet kell igényelnie a maga életes valóságában, szerkezet-részeinek, funkcióinak összefüggésében. (Hogy részletkérdések megoldását mikor és milyen módszertani megközelítéssel vállalhatjuk,
arról később még szó esik.) Ha mindenkép folytatni akarjuk hasonlatunkat :
a falu-kutató úgy végez helyes és igaz munkát, ha a falu bonyolult függvényrendszerének összes független változóit és valamennyi kikutatható függő változóit megismeri és egymással való viszonylataikban ábrázolja. Ezeknek az
egymástól függő, egymást normáló erőtényezőknek, társadalmi lelki, etnikai,
földrajzi, stb. viszonylatoknak egységes szemlélete, egységes megragadása
teszi lehetövé a falu valóságos képének kialakítását.
Mielőtt annak részletezésére áttérnénk, hogy a falu-kutató milyen eszközökkel ábrázolhatja a leghívebben a kutatandó területet, számolnunk kell
egy nehézséggel, ami a leírás, megrögzítés problémáját nehezebbé és egyúttal
tanulságosabbá is teszi. Nem lenne a valóság tényeihez ragaszkodó az az ábrázolás, mely épen ma megelégednék a falu történeti vagy pusztán statikus leírásával, állapotrajzával. A mai falu forrongó, átalakuló, önmaga régi formáiból kilépő társadalmi egység, amelyben már nem találhat juk meg az előző
századok mozdulatlan nyugalmát. (Ugyan az is kétséges, hogy az a «nyuga-
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10m» mozdulatlan volt-e, hiszen a falu képe, ahogy azt akár a képzőművészeti
stílusrétegek. a népköltés stflusrétegei, akár a társadalmi expanziók mutatják, mindig is mozgó, alakuló: «fejlődő» valóság volt, amely a történet és társadalom hatásaira erősen reagált.) Azonban bizonyos, hogy körülbelül a nyolcvanas évektől kezdődően a falu életében megakadályozhatatlan, gyors társadalmi, etnikai, lelki változás megy végbe, s ez a változás egyre gyorsulóbb
ütemben tart ma is. A falu-kutatónak a feladata ezen a ponton súlyosbodik.
Nemcsak a falu, nagyközség, mezőváros szerkezeti és funkcionális képét kell
megrajzolnia lehető teljességgel az adott pillanatban, hanem ábrázolásának
érzékeltetni kell a kép egyes elemeinek állandó változásait. A történeti ábrázolásnak nehéz, de nem hálátlan feladata az. Egyetlen példát hozunk fel
csupán. A népdalkutató a népköltés, zenefolklore szempontjából minden
bizonnyal helyesen jár el, ha megelégszik a népi szövegek, dallamok lejegyzésével, mondván, hogy a kimondottan városi dalok nem érdekelhetik őt,
mint ahogy a magyar paraszti ruhaviseletek kutatója is csak megvetéssel
emlékezhetik meg a gyári, piaci ruhákról. Nem teljes igazsággal. A falu-kutató
nem vállalhatja az egyszempontúság ódiumát. Hogyan rögzítheti hát meg a
változás tényét a népköltés területen? E tanulmány írója olyan füzeteknek
a birtokában van, amelyek lehető teljességgel tartalmazzák egy paraszt embernek egész nótakincsét. Mindent amit csak tud: városi kuplét, régi operettdallamot, parlandó-rubató stílusú régi parasztdalt, katonanótát, az új parasztdal-stílushoz tartozó énekeket, mindent lejegyeztünk. Egy faluból összeállított minél több ilyen nótagyűjtemény világosan megmutatja a parasztdal mai helyzetét és további sorsát. Efajta vizsgálatra majdnem minden területen nyílik alkalom. Az ilyen módszer valóban dinamikussá teheti falu-szemléletűnket, alkalmas arra, hogy a falu képét necsak horizontálisan szemléljűk,
hanem vertikálisan is, s egyben a továbbfejlődés valószínű útjait is megállapíthassuk. Természetesen a legelhibázottabb szemlélet lenne a rohamos változás ábrázolásához a siránkozó, az elmultakon hasztalan kesergő szemlélet.
Való igaz, hogy fájdalmas és az egyetemes magyarság szempontjából sem
közörnbös népi kultúránknak mai fordulója, legbelsőbb lényegének odahagyása. Mindezen azonban nem segíthetünk a sajnálkozás gesztusával (amelynek lényege tájékozatlan közvéleményünkben mégis csak a hamisított matyó,
kalotaszegi hímzések, a cigányzene eltűnése fölötti meddő szánalom), inkább
a való helyzet tudományos megrögzítésére kell törekedni. Ez a tudományos
állapotrajz mindenképen egészséges és útmutató tanulsággal szolgálhat. Hogy
viszont szociálpolitikánknak mi lenne a feladata a parasztság gazdag és értékes benső erőinek irányításában, a magyar és európai kultúra felé vezetésében, erről a falu-kutató egyenlőre nem gondolkozhatik.
Ezekután rátérhetünk arra, hogy milyen alapproblémái vannak a falu
ábrázolásnak a szerkezeti és funkcionális kép világos és tiszta megrajzolhatására. Két úton kell haladnunk, a függvényrendszert kétféleképen is ábráV I G I L' A
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zolnunk kell. Mielőtt a falu funkcionális képét felrajzolnánk, a szerkezeti
kép, a struktúra megragadása a döntő.! Mit értsünk ezalatt? Láttuk ugyan,
hogy egy adott pillanatban is a falu rajzában a legállandóbbnak tetsző vonásokat is a változás tényében kell megragadnunk. (Ez a dinamikus szernlélet
nem a falu-élet funkcióinak vizsgálatát jelenti mégl) A kikötésünk csak annyit
jelent, hogya falu szerkezeti és funkcionális képét az állandó tovamozgás
állapotaiban igyekezzünk megrögzíteni. hogy a valóság-egész minél sértetlenebbül maradjon meg, a leírás, ábrázolás ne merevítsen, ne statikus képet
adjon. Első kötelessége a kutatónak, hogy a falu struktúráltságát, szerkezeti
tulajdonságait vegye vizsgálóra. Vizsgálnia kell a mai 2 paraszttársadalom
egységeit, egymáshoz való kapcsolódásaikat. viszonyukat; ezek a társadalmi
egységek milyen rétegeződésekben s milyen erőviszonylatokkal élnek egymás mellett, egymással szemben. A szerkezeti kép társadalmi vizsgálata
mutatja meg a parasztság proletarializálódásának formáit, a paraszt, zsellér
osztályöntudat különböző fokú megnyilatkozásait és - okait. E szerkezeti
kép állítja elénk az átszivárgás, társadalmi előbbrejuthatás tényeit, ezeknek
a tényeknek hatásait. A társadalmi és néprajzi érdeklődés határterületein
fekszik a paraszttársadalom szerkezeti problémáinak egynéhány más jelentős
kérdése is. (Ez is igazolja, hogy mennyire nem alkalmazkodhatik a falu-kutatás egyetlen részletszemponthoz. egyetlen metódushoz.) A szerkezeti képhez
tartozik e részben: a foglalkozások szerinti társadalmi és népi, nem egyszer
hitfelekezeti struktúráltságának problémája is. A falu képének sokszor döntően egyéni jellemvonását adja meg ez a szerkezeti helyzet. (L. pl. békési
tót-magyar községek; vegyes település fajták pl. Szőreg, Röszke; a hódmező
vásárhelyi gölöncsérek helyzete; nyíri szlovák telepesek stb., stb.) Ugyancsak a falu szerkezetének etnikai és társadalmi problémáit - s egyben a változás legjellemzőbb tényeit -leplezik le az egyéniség és közösség és a különbözö generációk mai egymáshoz való viszonya. A régi paraszt-, falu-közösségek a közösségi életrendnek szigorú, szinte hieratikus stílusát alakították ki.
A tetteknek. szokásoknak, társadalmi formáknak és viszonylatoknak, a népi
művészkedéseknek egy-egy falu keretén belül szigorúan megszabott közösségi
rendje volt, amelyet az egyéniség át nem hághatott, hanem «javaslataival»
(ahogyan C. J. Sharp nevezi az egyén ilyen jellegű törekvéseit) színezhetett ,
a történet folyamán szinte észrevétlen alakíthatott." A mai faluban a közösség
és egyéb viszonya szinte teljesen megváltozott, a régi rend, a közösségi életstílus, közösségi szellemiség hatása már csak szokásformákban, a népi mű1 Ezeknek az elméleti meggondolásoknak rendszeres gyakorlati megvalósítása ha nem is minden pontban hézagtalanul - Erdei Ferenc: A makói parasztság társadalomrajza. Csanádvármegyei Könyvtár, 26, 1934.
2 A történeti pl. településtörténeti kérdésekre későbben térünk ki.
a Ennek a sokágú kérdéscsoportnak egyik szegmentumát vizsgálja érdemesen
b. Luby Margit: A parasztélet rendje, stb., Bp. 1935. c. munkájában - sajnos, hogy
csak leíró néprajzi érdeklődéssei.
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vészkedések területein fedezhető fel, etnikai és szociális valóságérvénye
fogyatkozó. A szerkezeti kép éppen a másik irányba billen át. Ugyanez a
helyzet a generációs viszonylatokban is. A régi patriarchális tekintélyelvek
uralma a végét járja, a fiatalabb generációk nemcsak más szokásformák, új
városi hatások következtében, de szellemiségük individuális tudatosulása, a
paraszti sors szégyenlése, magasabbra törekvő osztályöntudatuk miatt is elvetették a régibb, sokszor kegyetlen tekintélyi elveket. A falu szerkezeti képének teljességéhez tartozik természetesen a különböző hitfelekezetek rétegeződése, egymással való érintkezése a falunak a hivatalnok-, birtokos-osztállyal, katonai, csendőri hatalommal szemben elfoglalt álláspontja, velük
való viszonya, a különféle egyesülések, politikai, gazdasági, kultúrális csoportok, érdekképviseletek. Mindezeknek, - és az előre nem látható speciális vonásoknak feltüntetése, a domináns szerkezeti viszonylatoknak megfelelő
kiemelése! teszi a falu-kutatás szerkezetvizsgáló feladatait. A szerkezeti kép
azonban - ezt minden kutató-területen hangsulyoznunk kell, - csak úgy
bír valóságjelleggel, ha ezeknek a szerkezetelemeknek egymással való benső,
kauzális kapcsolatait, a szociális és etnikai összefüggések kauzális vonásait
tünteti fel. Egymástól elszigetelten a különböző szerkezeti egységek részint
nem adhatnak a falu struktúrájától igaz meghatározást, részint nem segítik
elő a falu funkcionális képének megismerését.
Ugyanis a szerkezeti kép megalkotásával még nem merítettük ki a faluábrázolás problematikáját. Csak ennek a szerkezeti képnek ismeretében kezdhet a falu-kutató a munka másik, hasonlóan lényeges részéhez, - amelynek
ábrázolásakor ugyancsak érvényesíteni kell az állandó változás jelenségének
már tárgyalt szempontjait, - a falu funkcionális képének megvizsgálásához.
Valójában ez a funkció-rendszer értelmezi, mintegy mozgási állapotában jellemzi a falu szerkezeti képét, a szerkezeti elemeknek egymással való dinamikus kapcsolatait. Amig a szerkezeti kép megmutatta a különböző társadalmi, etnikai, közösségi-egyéni, foglalkozási, hitfelekezeti hatalmi erők
mennyiségi és milyenségi erőviszonyát. addig a funkcionális kép ezeknek az
eröviszonylatoknak a falu életében való működését, funkcióját ábrázolja.
A falu szerkezeti képének történeti vizsgálata, a mai változások, átalakulások Ierögzítése, már mintegy előrevetett jelölése a funkciórendszer sajátságainak, tipikus vonásainak is. Ebben a funkcionális képben kapnak helyet
azok az irányító elvek, normatív eszmék, amelyek a különböző rétegeket
egymással összekötik, vagy egymástól elválasztják. Igy pl. a falu erkölcsi,
szociális, politikai, jogi, vallási stb. felfogása milyen módon, milyen tempóban
irányítja a falu életét, hogyan alakítja ki a kűlönböző csoportokat, szemlélet1 Igen jelentős, hogy a szociográfus, néprajzos meglássa: mi az a viszonylat,
amely tipikus és döntő a falu szerkezeti képében. Ez a tipikus szerkezeti vonás adja az
egyéniség jellegét a falunak és faluként más és más lehet. Ez a kérdés is külön tárgyalást
érdemelne. V. Ö. a karakterológia egyes ilyen irányú problémafelvetéseit : Paul Plaut:
.Soziologie als Typologie, Jb. der Charakterologie, II. 1925, II. Bd.

VIGILIA

119

formákat? Ez a funkcionális rész hivatott a népi kultúra munka-értékeinek
vizsgálatára, azoknak szociológiai, etnikai értelmezésére: mit jelent ma vitálisan a nép számára a népköltés. a népi művészkedéseknek különböző fajtái? Ez a szemlélet szabadít meg a népi kultúra alkotásainak merőben elhibázott, csak esztétikai jellegű értelmezésétől, megérteti velünk, hogy például
a népballada, népmese, népi cserepesmunkák, a tánc, miért veszít régi nagy
szerepéből, miért engedi át funkcióit városi műdaloknak, cserépedényeknek,
városon tanult táncoknak. A funkcióknak vizsgálata hasonló tanulságokkal
szolgál, ha a családi élet, az erkölcsi rendtartás, a vallásos igények, vágyakozások szerepét, dinamikáját a gazdasági, termelési formák kérdéseit, a tanyatelepülések, kertvárosok kialakulásának indítóokait kutatjuk. A falu-élet
számtalan formában, váltakozó tartalmú jelenségcsoportokban megnyilatkozó mozzanatai így kaphatnak csak életszerű, valóságértékű leírást, magyarázatot. Felesleges lenne most, ebből az általános keretből egyes példákat
kiszakítani. Egyet azonban meg kell jegyeznünk. A funkcióknak ez a vizsgálata, nem jelentheti pusztán a szociológiai szempontoknak szolgai alkalmazását, vagy a csak gazdasági, csak települési vagy csak osztály-rétegező
dési szempontok alkalmazását. A falu funkció-rendszerének vizsgálásakor sem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezt a bonyolult hálózatot egyetlen szempont sohasem magyarázhatja meg kielégítően és végérvényesen, hiszen sokszor sajátlagosan társadalmi, gazdasági jelenségeknek magyarázó elvét irracionális, vallási tényezők szerepében találhatjuk meg, vagy fordítva, a népi
kultúra nem egy szellemi megnyilatkozásának egészen «közönséges» gazdasági, materiális okai lehetnek. Mind a szerkezeti kép, mind a funkcionális kép
kutatásakor a domináns, állandó erőtényezők kikutatása azok kauzális összefüggéseinek és hatásainak felderítése az elsődleges feladat. Egyébként élettelen, schematikus vázlatot kapunk csak, és eredményeinkkel ép a kitűzött
célt: a falu organikus valóság-egészének megismerését, ábrázolását nem érhetjük el.
Az eddigi általános érvényű, módszertani fejtegetések és kikötések után
talán röviden még felvázolhatjuk azokat aterületeket, amelyeknek átvizsgálása a falu-kutató kikerülhetetlen feladatai közé tartozik. Nem szükségtelen ismétlés lesz ez. A szerkezet és a funkciórend jelentőségének,az összefüggések tényének, a domináns érőviszonylatoknak hangsúlyozása után talán
veszélytelen lesz megjelölni a néprajz, történet, társadalomrajz, stb. csoportjait, és nem esünk statisztikákat, kérdőíveket gyártó szociografus gyanújába.
Ezek a kérdőívek - különösen az amerikai farm-gazdaság kutatók állítanak
össze szenvedélyesen ilyen kérdőív-tömböket, - mindenesetre arra jók, hogy
adatokat rögzítsenek meg termelési viszonyokról, egészségügyről, a prosperitás problémáiról, esetleg tanulságos grafikonokat is szerkeszthetünk ezen
az alapon különböző színű tintákkal és ceruzákkal. Mindezek azonban magának a falunak életére, szerkezetének sajátosságaira és funkcióinak összemű-
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ködésére vonatkozóan túlontúl keveset jelentenek. Az adatok mögül - bármennyire összefüggő problémacsoportra vonatkozzanak is, - épen az összekötő, az élétteljességet meghatározó, sokszor statisztikailag, számszerűleg
meg sem közelíthető «adatok», tények hiányzanak. Ismerhetjük a falu termelésének fogyasztásának adatait, ha nincs tudomásunk a falu «magatartásáról», társadalmi, etnikai reagálásairól, sokszor irracionális szférákban
mozgó értékszempontjairól : adatainkkal mit sem kezdhetünk. Tehát a következőkben nem valami adatrögzítő, heterogén kérdéscsoportokat egymás
mellé állító szándék vezet bennünket, pusztán a gyakorlati, praktikus meggondolások javallják a kérdés ilyen irányú, lehető rövid tárgyalását. (Ez a
vázlat szerű felsorolás csak érinti a csoportokat, nem törekszik teljességre,
inkább itt is az összefüggések szempontjaira szeretnénk felhívni a figyelmet,
s egyben rámutatni kívánunk teljesen elhanyagolt munkaterületekre is, amelyek nélkül sohasem beszélhetünk objektív és tudományosan igazolható eredményekről a falu-kutatás terén.)
Ha például elsőnek a falu-történeti kérdéseket vesszük szemügyre. be
kell ismernünk, hogy a legnagyobb bizonytalanságban mozgunk. (A történeti
szempont jogosultságát és fontosságát talán mégsem kell hangsúlyozni; nem
egyszer a történeti és összehasonlító tájékozottság és tényismeret hiánya fedeztet fel «ujdonságokat», «tipikusan» magyar, alföldi vagy erdélyi tulajdonságokat.) Aki az alföldi vagy dunántúli parasztság történeti néprajzáról akar
ma beszélni, az előmunkálatoknak szinte teljes hiánya miatt kevésre becsülhető általánosságoknál. megszűretlen történeti eredményeknél. megyei monográfiák lapos, sablonos naivságainál alig mondhat egyebet, - hacsak nem
költői lélek. Hiszen hiányoznak, hogy egyebet ne is említsünk, a magyar falu
település-történetének legalább pár évszázadra visszamenő feldolgozásai,
hiányzanak a gazdaságtörténeti feldolgozások, a paraszti sors, életmód történeti feldolgozásai.! A falu-kutatónak, a falu-kutatök egy részének ezt a feladatot is vállalnia kell a fent vázolt szerkezeti és funkcionális kép módszertani igényeinek szemmeltartásával. Magától értetődő, hogy az alant követl Csak elvétve számolhatunk be egy-egy érdemes munkáról: Sz. Győrffy István:
Az alföldi kertes városok, 1926, U. ö.: Hajduböszörmény települése 1927, U. ö.:
A feketekőrösvölgyi magyarság települése, 1914, Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer, Népünk és Nyelvünk 1933, Fodor Ferenc: Egy palóc falu életrajza; Gyárfás
István: A paraszt vármegye 1882 ; a paraszti sors és élet történeti vizsgálatára a követendő példát Szekfű Gyula mutatta meg a Magyar Történet köteteiben, gondosan
ügyelve a szellemi, gazdasági, társadalmi összefüggésekre. fejlődésekre ; újabban
Domanovszky Sándor intézetének gazdaságtörténeti tárgyú értekezései iparkodnak
pótolni ezirányú mulasztásainkat; a falu-történettel kapcsolatban tanulságosak
Mályusz Elemér írásai is. Arra most ki sem térhetünk. hogy pl. a helytörténeti kutatásoknak milyen nagy horderejű feladatai lennének falu-kutatás szempontjából is.
A falu-történet egyik termetén mindenesetre a leggazdagabb eredményeket néprajztudományunk érte el, ha nem is az itt feltüntetett módszer szerint, de mindenesetre
a falu-kutatás szempontjából figyelmen kivül nem hagyható gazdagsággal. A vonatkozó
munkálatok felsorolása felesleges lenne, l. A Magyarság Néprajza köteteknek bibliográfiai összeállitásait.
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csoportok mindegyike megkívánja a történeti feldolgozást is, aminthogy a különböző részletek szempontjai csak egymással összehangoltan, egymást állandóan ellenőrízve, segítve alakíthatják ki a falu valóságos képét.
A másik lényeges kutatandó területe a falu életének az úgynevezett
szociográfiai vizsgálat, társadalmi viszonylatoknak, rétegeződéseknek. társadalmi expanzióknak, a munka-, keresetproblémáknak, gazdasági, termelési kérdéseknek, a várossal való kapcsolatnak kérdései. S még sorolhatnánk
fel ilyen társadalomrajzi, gazdasági feladatokat tömegével. Azonban nem
akarhatunk itt részletes felsorolást adni, hiába való igyekezet is lenne: hiszen
például a szekszuális kérdést, az egyke kérdését vizsgálnunk lehet és kell' történeti, társadalmi, néprajzi, lélektani, biológiai szempontokból is. Állandó
felsorolásuk tautológia lenne: minden jelenséget minden szempontból le kell
mérni, hogy valóságos értékét megismerhessük a falu szerkezetének és funkciórendszerének összefüggéseiben.
A falu-kutató a falunak exisztenciális kérdéseit, a lényeges magatartásformákat, az alkat törvényszerűségeit a szociográfia és etnográfia érintkező
területein találhatja meg. Tehát nem az a fontos a falu-kutatás feladatait
tekintve, hogy regisztráljuk a «tárgyi» és «szellemi» néprajz önkényes, indokolatlan szétválasztásának megfelelően: ennyi és ilyen tűzhely-formák, ilyen
mesék, dallamok élnek a faluban, a szokások csökevényesen még így és így
maradtak meg és a menyasszonyágy feltornyozása ilyen műveleteket kíván.
Mindez szükséges és lejegyzendö adat, de a falumonográfiában ezeknek az
elemeknek szervesen kell kapcsolódniok: jellemezniök kell a struktúra és
a funkciók törvényszerűségeit, le kell leplezniök a falu népi magatartásösszegeinek lényegét és értelmét, meg kell határozniok a szociális és etnikai
ténycsoportok kauzális összetartozását. A falu-kutató munkában ez a szerep
vár a néprajzi gyüjtőre, adataiból, megfigyeléseiből elsősorban ezeket a vonásokat akarjuk kiolvasni.
Szorosan kapcsolódik ehhez a kérdésanyaghoz egy másik ugyancsak
figyelmenkívül hagyott terület: a falu lélektani sajátosságainak vizsgálata.
Valósággal a sötétben tapogatózunk itt, minthogy egy sereg lélektani prioritással bíró tényt nem ismerünk, nem egyszer kell folyamodnunk kényelmességhez szoktató általánosításhoz, analógiához, ez az út pedig könnyen
tévutakra vezető. Egyén-lélektani, közösség-lélektani vizsgálódások például
élénken dokumentálnák épen a mai gyors változás lélektani okait, ezeknek
az okoknak társadalmi jelentőségét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Néprajzi és szociológiai szempontból is végtelenűl tanulságos lenne a népi kultúra
alkotásainak lélektani vizsgálata. Fontos lenne a népi vallásosság lélektanát,
a paraszti extázis lélektanát vizsgálni: ezek a kutatások teljesen más megvilágításba helyezhetnék a csupán józannak, reálisnak hirdetett parasztságunkat, és egyben jobb megértését nyujtanák a hiedelemvilág, mágikus, val-
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lásos aktusok kérdéseinek is. Ugyanide tartoznak a karakterológiai s még
oly sok, nem részletezhető lélektani problémacsoportok.
Egyik szintén kevéssé ismert ágazata a falu-kutatásnak a magyar falu
biológiai tulajdonságainak feldolgozása részint antropológiai, részint rasszkutató feladatokra gondoljunk, ezek is segítenének település-történeti, karakterológiai kérdések reálisabb kidomborításában. (Természetesen nem a régi,
elavult módszerekre gondolunk itt, pl. a nagyérdemű Herman Ottó ilyen
irányú, jószándékú, de felületes munkájára, naívul materialista szemléletére, a magyar parasztság arcvonásaiból annak jellemére, lelki vonásaira
igyekezett következtetéseket levonni, 1.: A magyar nép arca és jelleme,
1903.) Sokkal fontosabb azonban ennél a falu egészségügyének, mai biológiai
helyzetrajzának minél pontosabb és sokszempontúbb feldolgozása, a társadalmi és etnikai kapcsolatainak megkeresése. Ennek a területnek kellene
kutatnia a paraszti munka és egészség összefüggéseit; a parasztság egészségügyi szemléletének gyors átalakulását: immár egyre kevésbbé elégszenek
meg a mágikus rontó, elhárító eszközökkel, mindinkább orvosi segítséget
igényelnek. E pár felvetett szempont is mutatja, hogy ez a terület is bőven
nyújt alkalmakat az egészen távolinak látszó területek összekapcsolására.
Nem utolsó sorban érdemli meg a tüzetesebb vizsgálódást a falu tájegységének és a falu népének, társadalmának egymáshoz való viszonya. (Meg
kell említenünk azonban, hogy épen ennek az összefüggésnek a vizsgálata
szolgáltatja a legtöbb alkalmat könnyű és felületes szellemeskedésekre, külsőségekben való lényeglátásra, vagy pedig mereven csak a materialista erő
tényezők figyelembevételére.) Való igaz, hogy az éghajlati, földtani viszonyok, a táj domborzati, vízrajzi sajátságai, közlekedés-, közigazgatás-földrajzi helyzete, stb. nem egyszer döntően befolyásolhatják a falu-kép kialakulását, a termelési, kereseti viszonyokra meghatározóan rányomják a maguk
bélyegét. Azonban nem szabad felednünk, hogy a táj és falu viszonyának
vizsgálásakor a főprobléma számunkra mégis csak a falusi társadalom szerkezeti és funkcionális képe, tehát ez a földrajzi, éghajlati, geológiai stb. vizsgálat nem hajtható túlzásba, semmitmondó adatok összebogarászásába.
A tájék jelentése a falu-kutató számára nem külön földtani, növényzeti, éghajlati ténycsoport, hanem a falu szerkezeti és funkcionális képét befolyásoló, azzal szervesen összefüggő valóság. A falu-kutatót a tájék más szempontból, - s ez épen elég kérdést nyujthat - , nem is kell, hogy érdekelje.
Még két jelentősebb részletkérdésről kell pár szót mondanunk, bár a
feleletet ezekre is megadtuk már implicite az eddigiekben is. Az egyik kérdés:
vajjon kötelezhető-e a falu-kutató, ki nem egyszer csak rövid időn át, sz Ű
kösebb anyagi keretek között kénytelen munkáját végezni, hogy ennek a
számlálhatatlan kérdés-összegnek hiánytalan földerítésére vállalkozzék? Nem
lehet-e elegendő, ha egyetlen részletét veszi minél tüzetesebb, exaktabb vizsgálat alá, semhogy valami fölszínes vázlatot üssön össze az egészről? Ez nem
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jelenti még az egyoldalúságot? Nem jelenti szükségképen. De annak a falukutatónak, aki csak történeti, vagy néprajzi, vagy orvosi szempontból kíván
a falu életével foglalkozni, tudnia kell, hogy adatait milyen összefüggésrendbe illessze bele, meg kell találnia a szerves kapcsolatokat a falu szerkezeti és funkcionális képének domináns tényezőivel. és vizsgált anyagát az
azt megillető hangsúllyal kell kiemelnie. Erre a munkamódszerre is hoztunk
már fel példákat. (A falu-élet változásait tükröző népdalgyüjtés.) A részletkérdések kutatójának egy pillanatra sem szabad megfeledkeznie az egész
tulajdonságairól, a részletnek ne csak önérvényű vonásait, hanem a falu egészével kapcsolatos, mondhatjuk, élettani szerepét vizsgálja. Az ilyen részletkutatások harmónikusan illeszkedhetnek bele a falu-kutatás munkájába.
Végül fölvetődhetik az a kérdés is, hogya falu-kutató milyen módon,
milyen lelki attitűddel próbálja megközelíteni a falu valóság-egészét? hogyan
gyüjtse adatait? mikép értelmezze őket? Azt hisszük, erre a kérdésre is megfeleltünk az eddigiekben. Láttuk jól, hogy az eddigi magyar falu-kutató munkának alig is voltak igényei önelvű módszerekre, s mindig is inkább tételeket,
politikai pártállásokat szándékoztak igazolni, vagy pedig, - s ez még számunkra a jobbik eset, - egyetlen részletproblémának öncélú vizsgálásai
voltak. A mai falu-kutatö a tények, a valóság iránti alázattal és hűséggel
végezheti munkáját. Ez a valóság iránti hűség teszi bonyolultá feladatát, ez
nem engedi, hogy önkényesen fölvett kategóriák, a priori tételek igazolására
törekedjék. A falu organikus összefüggés-rendszerét, immanens szellemiségét,
önérvényű struktúráját kell kutatnunk. Ez a kivánalom megóv az egyoldalúság, a dogmatizmus veszélyeitől. Adataink gyűjtésében, azoknak értelmezésében is ennek a valósághű szemléletnek kell vezetnie, politikai, féleImi
szempontok, erkölcstelen erkölcsi aggályoskodások nem béníthatnak meg a
valóság földerítésére törekvő szándékunkban. A falu-kutatónak vállalnia kell
tudományát, amely ilyen elszánások megvalósításával nem egyhamar lesz
kedvelt stúdium, - a néprajzi érdeklődés mai fölületes divatja mellett sem,hiszen a falu állapota ma a legszomorúbb, legmegrendítőbb magyar szociális,
művelődési, egészségügyi tanulságokat kínálja. A falu-kutatónak ma azonban épen ezt a megrendít ő valóságot kell ábrázolnia - tekintet nélkül
a világ kívánságaira. Munkánk egyébként újra csak meddő lesz, a falu képét
torz és valótlan formában rögzítjük meg, a megismerés lehetőséget ismét elszalasszuk. Mulasztásunk pedig immár bocsájthatatlan bűn és jóvátehetetlen
hanyagság lenne.
Fejtegetéseinknek végére jutottunk. (Sokszor talán fárasztónak, ismétlésekkel teliknek tetszhettek ezek a fejtegetések: pedig a problémáknak új
meg új oldalát világították meg, ha ugyanegyalapszempontból is.) Amit
munkája kezdetén oly bizton remél a kutató, nem mindig hiszi a befejezés
pillanatában is. Nem tudjuk, remélhetjük-e, hogy ez a rövidre szabott, csak
az alapproblémák természetét feszegető elmélkedés magában rejti-e a hatá-
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soknak

termékenyítő erőit?

Nem tudjuk, vajjon a magyar falu-kutatás mai
és etikus tulajdonokban nem mindig bővelkedő helyzete alkalmas-e a felelőséggel teljes, tárgyilagosságot, munkát és nem jelszavakat,
tetszőleges csoportosulásokat kívánó feladatainak megvalósítására? Fej tegetéseinkkel, melyeknek hangja nem hisszük, hogyelkeseredettebb az elkeserítő látványnál, mindenesetre ezt a bizonytalan eredményű, de annyira
kívánatos célt iparkodtunk tőlünk telhetően szolgálni - ezért a kemény
kritika hálátlan feladatát is magunkra vállaltuk. Ha kutatásaink során sokat
tanultunk és okultunk is a német szociológia, szociográfia formalizmusától,
kategóriáitól, az amerikai leíró módszerek túlbuzgó naivitásaitól, a román
falu-kutatók fanatizmusától, nacionális hevítettségétől. a valóságban legtöbbet mégsem nekik köszönhetünk, hanem annak a falu-élménynek, amelyet
kutatásaink közben legtárgyilagosabb pillanatainkban sem kerülhettünk ki.
Távolról sem gondolunk itt holmi tétova városi romantikára, külső szépségekben tetszelgő néprajziasságra: a falu-élmény, a közvetlen és huzamos
falu-kutató munka ráébresztett a falu bonyolult valóságrendjére , a társadalmi, népi erők szétválaszthatatlan kapcsolataira. Ez a látvány, ez a megismerés kötelez. A változó, bomladozó, régi összefüggéseit fölcserélő falu a
lelkiismeretes és tiszta munka gyors elvégzésére sürget. A gyors idő nem könyörületes, ha sokáig habozunk, majd azt sem tudjuk, hogy a magyar történet, a magyar kultúra egyik értékes erőforrása mit is jelentett, és mit jelenthet
még számunkra l Hanyagságunk, felületességünk, lanyhaságunk a magyar
történet jövendő esztendeit árulná el. Ki elég bátor e bűnök vállalására?
zűr-zavaros
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