
Gunda Béla
és a magyar néprajz uj irányar • • r

A külföldi szaktudományos körökben — Európától Amerikáig jól ismerik
Gunda Béla Herder-díjas néprajztudósunk nevét. A népi műveltség elemeinek,
az etnikai kultúrák immanens jegyeinek — nemcsak a társtudományokra: a
régészetre, filológiára, összehasonlító nyelvtudományra, történelemtudományra,
szociológiára, művészettörténetre, szemiotikára, hanem természettudományi
diszciplinákra: a geográfiára, ökológiára, geobotanikára, zoogeográfiára, far-
makológiára is támaszkodó — komplex vizsgálata terén évtizedek óta folytatott
néprajzi, etnológiai munkássága a néprajztudomány új irányát képviseli és
egész hazai etnográfiai világképünket újjáformálja.

Gunda Béla tudós elődei és kortársai között mindenekelőtt ezzel a komp-
lex, tudományos, interdiszciplináris kutatói eljárással tűnik ki. Nem véletlen,
hogy vizsgálatainak fő színhelyei nem a múzeumok, amelyek gazdag néprajzi
gyűjtemények esetén is csak mozdulatlan, holt múltként őrzik a népi művelt-
séget, hanem maguk a földrajzilag, ökológiailag, társadalomtörténetileg elha-
tárolódó etnikai régiók, mint pl. a Kárpátok övezete, a Balkán stb., melyekben
a műveltségi elemek, a népi kultúrák hagyományai még rendeltetésszerű funk-
ciójukban is megtalálhatók.

Ezeket az „élő múzeumoknak" nevezett etnikai övezeteket Gunda Béla
valóságos etnológiai laboratóriumoknak tekinti, amelyekben a népi életmód és
műveltség a tudományos kutatás számára éppen olyan egységes, egész autonóm
jelenségrendszerré áll össze, mint amilyen a jelenkori világcivilizációs folyamat
előtti időkben volt.

Gunda Béla axiómája, amely szerint tehát a népi műveltség autonóm tel-
jesség, a magyar néprajztudomány egyoldalú folklorista világképét, egyszer-
smind az ún. szellemi és tárgyi néprajzot megkülönböztető praxisát alapvetően
változtatja meg.

A népi kultúra, a különböző műveltségi elemek belső meghatározó jegyei-
nek elemző, és rendszerbe foglaló feltárásával kimutatja, hogy az etnikai kul-
túrák anyagi-tárgyi és szellemi-tudati formái lényegi azonosságot mutatnak,
okszerű, szerkezeti és funkcionális egységet alkotnak. A népi életmódban az
anyagi és szellemi szféra nem különül el egymástól, az utóbbi nem idegene-
dik el.

• örömmel közöljük Soós Árpád egyetemi tanár méltatását Gunda Béla professzorról, a
Debreceni Akadémiai Bizottság néprajztudományi szakbizottságának vezetőjéről. A nemzetközi
hírű néprajztudós 1911-ben született, tanulmányait ai Budapesti Tudományegyetemen, a Józset
nádor Műszak Eigyetemen és a stockholmi egyetemen végzi. 1934-től a Bp.-i Tudományegye-
temen tanársegéd. 1939-től a Néprajzi Múzeum tudományos munkatársa. 1943-tól egyetemi tanár
Kolozsvárott és Debrecenben. 1951—54-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK dékánja.

Kutatómunkát végzett a Kárpátokban, a Balkánon. Skandináviában és az USA-ban, ahol
az indiánok életét és kultúráját tanulmányozta. Munkássága elsősorban Közép-Európa és a
Balkán-félsziget összehasonlító néprajzának kutatására irányult.

Életmüvéért 11978-ban megkapta a Herder-díjat.
Legismertett müvei: Néprajzi gyűjtöúton (1956), Bátky Zsigmond (1978).
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Éppen az anyagi és szellemi jelenségeknek ez az identikus egysége az á
lényegi jegy, amely az etnikai kultúrákat a világ minden régiójában minden
időben elsődlegesen jellemzi. Ebből egyenesen következik másik meghatározó
jegyük: autonómiájuk, azaz öntörvényű tér-időbeli kontinuitásuk és diszkon-
tinuitásuk.

Elsősorban tehát ez a két lényegi jegy különbözteti meg az etnikai kultú-
rákat a történeti korok ún. civilizációs, ,,elit" kultúráitól, amelyekben a szelle-
mi szféra már nem az etnikum egészének a sajátja, hanem csak egy — az adott
történelmi-társadalmi szerkezet meghatározta kiváltságos rétegnek a monopo-
lizált érdekköre, s mint ilyen, szellemi hatalomként ,,elidegenedik"'. így a tör-
téneti kultúrák az emberiség tér-idő koordinátáján meghatározott kronológiai
és térbeli határok között helyezkednek el, szemben a népi kultúrákkal, melyek-
nek tér-időbeli kiterjedése meghatározatlan. A társadalomtörténeti korszakok
jegyeit csak visszfényként viselik magukon, így térbeli kiterjedésüket nem tör-
téneti, hanem elősorban természeti, ökológiai tényezők, etnikai törvényszerű-
ségek determinálják. A népi kultúrák elterjedését a műveltségelemek centrális
és marginális elhelyezkedése folytán nemcsak politikai, hanem nyelvi, sőt etni-
kai határok sem korlátozzák.

így teljesen egyértelmű Gunda Béla etnográfiai, etnológiai munkásságának
kvintesszenciája, amely szerint ,,a néprajz alapvető feladata az etnikai sajátos-
ságok feltárása. . . ezeket a sajátosságokat a kultúra mindenekelőtt nem elvá-
lasztja, hanem számtalan szállal összekapcsolja, összekapcsolva ezáltal az egy-
más mellett élő népeket is." (Népszabadság 1981. december 13-i szám.)

Gunda Béla a folklorista egyoldalúság kiküszöbölésével természetesen nem
a Bartók—Kodály hagyaték szelleme ellen, ellenkezőleg, ennek a szellemnek az
egy és oszthatatlan néprajztudományban való érvényesítése érdekében száll
síkra. Sok évtizedes munkássága arra irányul, hogy a magyar néprajztudo-
mányt Bartók—Kodály-i szintre emelve, nemzeti és nemzetközi tudományos
jelentőségét öregbítse.
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