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A távoli jövő tudománytörténésze
nyilván méltányolja, figyelemre mél-
tó eseményként értékeli majd, hogy
gyors egymásutánban — néhány év
alatt — a Gondolat Kiadó néprajzi
sorozatának köteteiként megjelent a
Kiskunság, a Nagykunság és a Jász-
ság kis-monográfiája. Alighanem tu-
datosságot és tervszerűséget fog gya-
nítani a valamikori tudománytörté-
nész, hiszen a kiadói ajánlás is azt
hangsúlyozza, hogy Szabó László
munkájával „teljessé vált a történe-
tileg sok közös vonást mutató Jász-
kun Kerület... néprajzi bemutatá-
sa". Nekünk, a kortársaknak, il-
lendő viszont bevallani, hogy az
„egymásutánból", így az együtt ol-
vashatóságból fölöttébb kockázatos
lenne a kiadó inspiratív szerepénél,
a felismert lehetőségek példás párt-
fogolásánál többre, pl. a néprajzi ku-
tatások összehangoltságára következ-
tetni. Jórészt a szerencsés véletlen-
nek köszönhető, hogy a különböző
időben elkezdett párhuzamos kuta-
tások megközelítően egy időben ju-
tottak el a tudománynépszerűsítést
is vállaló összefoglalásig!

Tálasi István professzor jó negy-
ven év múltán (s a néprajzi csopor-
tokról tartott egyetemi előadásainak
elméleti érvényű alapvetése után)
fogalmazta meg végérvényesen már
ifjúkorában iránymutató állattartási
monográfiát s több jeles tanulmányt
eredményező kiskunsági kutatásai-
nak megannyi tapasztalatát. Bellon
Tibornak mintegy tíz esztendő állott
a rendelkezésére, amíg egy nagy-
kunsági mezőváros — Karcag —
gazdálkodásáról írott történeti-nép-

rajzi monográfiáját a Nagykunság
egészére szélesített kutatói program-
má érlelte, s az első összegzés szán-
dékával könyvvé formálta eredmé-
nyeit, fenntartván magának a gon-
dolati továbbépítés lehetőségét. Sza-
bó László közel két évtizedes orszá-
gos áttekintés és összegzés szándéká-
val folytatott társadalomnéprajzi ku-
tatások közben végezte a jászsági te-
repmunkát és forráselemzést, arra
törekedvén, hogy az elméleti általá-
nosításokat is, lokális rész-feldolgo-
zásokat is eredményező társadalom-
néprajzi munkásságának főbb ta-
nulságait az általa legalaposabban
ismert néprajzi csoport paraszti kul-
túrájának bemutatása, értelmezése
érdekében szintetizálja. A szintézis
a Jászságról írott kandidátusi érte-
kezésében valósult meg. s ez a kis-
monográfia a néhány éve tudomá-
nyos fokozattal elismert nagy össze-
foglalásnak rövidített, a kiadó igé-
nyeihez valamelyest hozzáigazított
változata.

Vagyis: a három kis kötet majd-
nem egyidejű létrejötte az eltérő
helyzetű s a saját programjukat el-
térő ütemben megvalósító kutatók
eddigi munkásságának „belső logi-
kájából" egyértelműen levezethető,
mintsem a magyar néprajzi kuta-
tásokban egységesnek tételezett gon-
dolatiságból, közös vállalkozásokra
késztető tudományos szükségle-
tekből.

Pedig az együtt olvasás: a gondo-
latok és módszertani ötletek „szem-
besítése" nagyon is kézenfekvő len-
n e . . . Az így megfogalmazható
kérdések azonban a „körülmények"
ismeretében okvetetlenkedésnek mi-
nősülnek! Nyilván azért volt szük-
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séges mindhárom kötetben kiemelt
hangsúllyal, történetírói feladatokat
is vállalva újra-elemezve azokat a
politikatörténeti, társadalomtörténeti
tényeket, melyek egyaránt meghatá-
rozták a két Kunság és a Jászság
parasztságának sorsát, kiváltságolt
jogi helyzetét, mert a három kutató
nem építhetett egymás eredmé-
nyeire; önállóan kellett vállalnia
mindegyiküknek az alap-kutatások-
kat. Azzal a kockázattal együtt, ter-
mészetesen, hogy esetleg nem egy-
mással elméleti okok miatt szemben
álló véleményük, hanem alaposabb
vagy kevésbé alapos forrás-ismere-
tük, tájékozottságuk miatt jutnak el
összeegyezhetetlen következtetések-
hez. És nyilván azért kimunkáltabb
mindhármuknál a gazdálkodásról
írott fejezet, mint a szellemi hagyo-
mányokról, különösen a szövegfolk-
lórról szóló, mert egyikük sem folk-
lorista; semmiképp sem azért, mert
valamiféle előzetesen egyeztetett
néprajzi felfogás szerint éppen ezek-
nek a néprajzi csoportoknak a be-
mutatásakor lenne érdektelen a
népköltészet.

A „véletlen" felkínálta összeha-
sonlítás-összemérés ezek szerint med-
dő kísérlet lenne. Ha viszont Szabó
László eddigi, rendkívül gazdag és
sokrétű munkásságának kiemelkedő
teljesítményeként tartjuk számon a
Jászság-monográfiát, olyan kutatói
erényekre mutathatunk rá, melyek a
néprajzi csoportok módszeres vizs-
gálatában példaadóak és orientáló
hatásúak.

Mert Szabó „tézisein" lehet vitat-
kozni, s nyilván vitatkoznak is majd
a kutatók. Meggondolandó pl., hogy
a XVIII—XX. századi Jászság pa-
raszti kultúráját karakterisztikussá
szervező „jász" tudatot és öntudatot,
a kultúra ebből levezetett belső szer-
kezetét s meghatározó elemeit, vagy
a „jász magatartásra" jellemző vál-
lalkozó készséget és aulikusságot

oly mértékben kapcsolatba hozhat-
juk-e az idegen eredetű, s a nyelvi
asszimilálódás és a hódoltságkori
népesség-pusztulás után is „tovább-
élő" jász etnikummal, mint azt
Szabó László állítja. Az azonban el-
vitathatatlan érdeme, hogy nem elég-
szik meg a paraszti kultúra Jászság-
ban megfigyelt jelenségeinek leltár-
szerű bemutatásával-rendszerezésé-
vel, hanem arra keres választ: mi-
ért és hogyan szerveződtek azok a
jelenségek, melyek többé-kevésbé a
magyarság más táji csoportjaira is
jellemzőek, az itteniek életmódjának
és tudatának speciális minőségét
meghatározó rendszerré. Az értelme-
zés szándékát: az elméleti igényessé-
get tekinthetjük tehát Szabó László
legfőbb, s mert ez a néprajzi táj-
monográfiákban alig-alig van jelen,
példaadó erényének. S ami ezzel
együtt jár: azt az imponáló bizton-
ságot, ahogyan a mindennapi élet
minőségét mintegy szimbolizáló kul-
turális elemeknek a lényegi összefüg-
géseit megmutatja, s az elemek alá
s fölé rendeltségének koronként
változó viszonyrendszeréből a társa-
dalmi mozgásfolyamatok tendenciá-
it — vagyis a hagyomány változé-
konyságát — kibontja.

Szabó László munkája természe-
tesen nem csupán „elméleti alapve-
tés". Még akkor sem az, ha a szö-
vegben kurzívval kiemelt, tehát
hangsúlyosnak tekintett elméleti ér-
tékű gondolatai nyilván plméleti vi-
tákat fognak provokálni, s úgy tet-
szik majd: emiatt kell számontarta-
ni a Jászság-monográfiát. Következe-
tesen vállalta Szabó a táj monográfia-
sorozat eredendő célját: a néprajzi
jelenségek leírását-elemzését. Vállal-
ta, de páratlanul sokrétű anyagis-
merete birtokában bízvást szakítha-
tott a sorozat egynémely korábbi
kötetére jellemző impresszioniszti-
kus módszerrel: a valahol megfi-
gyelt jelenségek meggondolatlan ál-
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talánosításával. A néprajzi jelenség
l-átterében a Szolnok megyei Nép-
rajzi Atlasz minden települést érin-
tő gyűjtőmunkája, s egy-egy jászsá-
gi település (pl. Jászdózsa) „modell-
értékű" monografikus vizsgálata is
ott van, így az általánosítások való-
ban megbízhatóak, s okkal-joggal
magabiztosak.

A forrás-bázis szokatlan gazdag-
sága, s ugyanakkor néhány jellegze-
tes hiánya azonban — ezt sem hall-
gathatjuk el — helyenként Szabót is
ál-megoldásokra csábította. Túl so-
kat bízott pl. az „általános" elter-
jedtség ellenpontozása, az egyes je-
lenségek kistájakhoz vagy társadal-
mi csoportokhoz köthető változatai-
nak bemutatása közben a puszta
terminológiákra: a tárgyak, a jelen-
ségek elnevezésének változatait so-
rolja, azt azonban homályban hagy-
ja, hogy ezek szinonimák-e vagy el-
térő jelentéstartalmuk van. Máskor
— pl. egyetlen mese közlésekor —
lemond az általánosításról, nyilván
azért, mert a hiányos gyűjtések mi-
att nem ismerheti a meseszöveg ér-
vényességét (s gyűjtése idején már
nem is volt módja megismerni), az
„elhallgatás" viszont szándékától
függetlenül általános érvényűvé:
reprezentatíve jellemzővé teheti a
„véletlenül" kiválasztott egyetlen
szöveget. ,

Végezetül: a néprajzi kutatás ak-
tuális szükségleteit figyelembe véve
mérlegeltük ugyan e kis-monográfia
érdemeit, ez azonban ne tévessze
meg majdani olvasóit: Szabó László
nem „száraz" tudományos munkát
írt. Minden során átsüt, hogy szere-
ti és nagyra becsüli a Jászság népét.
A szeretetteljes elkötelezettség ve-
zette, amikor esztétikus lendületű
fejtegetéseit és leírásait fogalmazta.
(Gondolat, 1982.)

SZILAGYI MIKLÓS

Büntetlenül

Minden korszaknak megvannak a
divatszínei, -formái, az irodalomban
is. Változik a vers hossza, ritmiká-
ja, más kódokkal lehet megfejteni
asszociációs-bombasztjait. Mi tagadás
nagy varázsa van az újításnak, új-
donságnak, de nem mindig, — nem
feltétlenül jelent értéket is egyszer-
smint. A magyar költészetnek van-
nak hagyományai — tematikában is,
formában is —, amelyeket vállalni
nem mindig volt elegáns, s különö-
sen nem hálás. Arra a „népben,
nemzetben" gondolkodó felelős éí
elkötelezett irodalomra aonr;o!ok.
amely Apáti Miklós: '/eddő éneke
óta Bornemissza Péter, Szkhárosi,
Sztárai bibliás átkaiban, — amelyek
majd Ady dalaiban visszhangzanak
a század elején — a plebejus fogan-
tatású, az egészért személyes felelős-
séget érző és vállaló írástudók tol-
lán mindenkor irodalmunk és köz-
életünk legnagyobb értékét jelentet-
ték. Egy olasz film címét kölcsönözve
a magánbűnök és a közerkölcsök köz-
ti szerves összefüggést keresik ezek a
költők, nem mondva le sem az álta-
lánosítás eszközeiről, sem a számon-
kérés jogáról.

Serfőző Simon ilyen, néptribunus-
indulatú költő. Irodalmunk és köz-
életünk egyik paradoxona. hogy
időközben ő(k) vált(ak) kissé anak-
ronisztikussá, az effajta elkötelezett
líra szorult kicsit a peremre. Kétség-
telen, hogy oka ennek maga Serfő-
ző Simon is, aki noha egyre árnyal-
tabban, több színnel fogalmazza
meg mondandóját — a lényeget te-
kintve azonban — nem tudta meg-
újítani költői eszköztárát. Ez kelt-
heti azt a látszatot, hogy — egy-
részt ismétli önmagát, másrészt (s ez
a súlyosabb gond), hogy a mondan-
dója ma már nem olyan fontos. Hol-
ott ennek éppen az ellenkezője az
igaz. Serfőző Simon makacs hűsé-
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