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Kalotaszeg, a néprajzi tájak időben, térben tagolható, sokváltozós (etnikailag, vallásilag,
kulturálisan, társadalmilag organizálódó) rendszerében a módszeres kutatások kezdetétől
kitüntetett helyet foglal el. Jankó János 1890-es években irt monográfiájától napjainkig a
szakma különféle tárgykörének vizsgálati terepe ez a vidék, amely a társadalomtudományi
kutatások rekonstrukciós szándékának érvényesítését, és a reliktumokban bővelkedő, a
néprajz által óhajtott „klasszikus néprajzi kor", ha omladozó, de azért mégiscsak csábító
együttélésének képzetét erősíti a tudományos gondolkodásban. Balogh Balázs és Fülemile
Ágnes jelen munkája, ennek a társadalom- és bölcsészettudományi módszertanokkal
alaposan és régóta kutatott - tehát a klasszikus néprajz „százholdas pagonyának" tekinthető
tájnak-, társadalom-néprajzi ösvényekkel szabdalt vizsgálatát tartalmazza. A könyv
címadásában jelzett tematika (társadalom, tájszerkezet, identitás) a kalotaszegi házassági
kapcsolatok térbeli architektonikája mentén kerül kifejtésre: az alulról szerveződő emberi
kapcsolatok legorganikusabb egysége (a társadalmi reprodukciót biztosító család) által
objektiválódó táji és tudati struktúrák képezik tehát a tárgyát ennek a könyvnek. A
házasodási kapcsolathálók térbeli szerveződésének tendenciáiról (ezek lokalizálásának
problematikájáról), valamint a működését befolyásoló tényezők közelmúltbéli viszony-
rendszeréről kaphatunk szintetikus képet a kiadvány négy, filológiailag alapos egységé-
ben. A könyv első fejezete - Házassági kapcsolatrendszerek Kalotaszegen és környékén —
a hagyományosnak vélt?) házasodási gyakorlatok térbeli kiterjedését és ezeknek a
dekoncentrikus kapcsolatoknak a meghatározó tényezőit, változékony konfigurációit
mutatja be. A szerzők egyfajta retrospektív konstrukcióban, időben az 1920-as évekig
terjedően tekintik át Kalotaszeg „gazdasági-társadalmi-etnikai érintkezéseinek komplex
térhálóját", amely többek között, a néprajzi táj mikrostruktúráinak, a kulturális, etnikai
peremterületek átfedéseinek számbavételével igyekszik a makro-táj körülhatárolásának
kérdését körültekintően megoldani. így a szakirodalomban „Kalotaszegiként aposztrofált
néprajzi kulturális zónát (Felszeg, Alszeg, Nádas mente, néha az ehhez társított Kapus-
vidék, Átmeneti-vidék), a szerzőpáros olyan társadalmi organizmusok szerint tagolja,
amelyek a kulturális kapcsolatok kistáji struktúrájának centrumába tartozó településeket,
valamint az ebből kifelé integrálódó kapcsolathálók településrendszereit egyaránt a
vizsgálat látókörébe vonják. Ebből is láthatjuk, hogy a szerzők árnyaltabban kezelik a
kulturális régió fogalmát, mint ahogyan azt a korábbi néprajzi szakirodalomban
megszokhattuk. Ennek lényege, hogy figyelmen kívül hagyják a kultúra térbeli
diszkontinuitását, s arra a viszonyra koncentrálnak, amely alapján elvégezhető akár
különböző, történetileg változó kiterjedésű társadalmi, felekezeti, etnikai csoportok
koherens, sajátos identitással rendelkező közösségeinek szétválasztása és lokalizálása. A
házassági kapcsolatok iránya, intenzitása szerint négy integráns kistájat különítenek el: az
elsőt Kalotaszeg délnyugati felének magyar falvai (a „Felszeg"), a másodikat a terület
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északnyugati része (az Alszeg, valamint az Almás völgye és Hídalmás közötti települések),
a harmadikat és negyediket pedig Kalotaszeg északkeleti és délkeleti felének települései
(Kapus völgye, a „Nádas mente" és a Kajántó-patak völgye; Fenes-patak, valamint a Kis-
szamos völgye) képezik. Ezeken a mikro-régiókon belül is egy finomabb kulturális háló
meglétére hívják fel a figyelmet, amelyek nem csupán a házassági körökhöz kapcsolt
preferenciáknak, a települések presztízs-hierarchiájának a kialakulására, de a lokális
önazonosság-tudatok meglétére, és a kollektív táj szemlélet építményének különféle
rétegeire is utalnak.

A könyv második fejezetében a társadalmi státuszuknál fogva (nemes, iparos), vagy az
etnikai-felekezeti hovatartozásuk miatt a „kalotaszegiség" fogalmán önmagukat kívül
helyező települések bemutatása következik. Ezt követően az etnikai „térszerzési játék"
során változó magyar településterületek beszűkülését láthatjuk, végül pedig Erdőalja
konkrét példáján, a vizsgált néprajzi tájszerkezethez területileg szervesen nem kötődő, de
bizonyos kulturelemek révén mégiscsak kapcsolódó néprajzi kistáj társadalmának,
térszemléletének elemzése következik.

A kalotaszegi, alulról építkező társadalmi egységeknek, vagyis a házadási körök
terepszemléjének jelentős része kvantitatív adatfelvételeken alapulnak, s a nyelvjárási
jelenségek elterjedésének illusztrálásánál alkalmazott kartográfiai módszerrel vannak
szemléltetve. Nagyon jól áttekinthető és látványos formában jelennek meg ily módon az
olvasó előtt a kutatás során megfigyelt tendenciák. Ezzel összefüggésben azonban meg
kell jegyeznünk, hogy a kvantitatív források kiértékelésén, a statisztikai számok arányain
nyugvó tájszerkezeti modellek meghatározása, illetve a kapcsolathálózati rendszerek
felállítása módszertani óvatosságra intenek. Minden bizonnyal felesleges hangsúlyoznunk
azt a közismerten döntő fontosságú alapelvet, hogy a mintában szereplő populáció száma
és ennek a számszerű adatnak a reprezentatív képessége a mennyiségi kutatásoknál, a
tendenciózus jelenségek bemutatásában, elsőrangú. Talán éppen ezért indokolt lett volna,
ha a kalotaszegi falvak házasodási köreit és a falvak közötti presztízs-hierarchiát bemutató
részben, a könyv szerzői legalább utalásszerűén jelezték volna, hogy a vizsgált települése-
ken rendszerint milyen számú populációt vettek fel a vizsgálati mintába, s hogy a
válaszadók köre kikből került ki. Annak ellenére ugyanis, hogy általános és nagyon
lényeges folyamatok, kapcsolathálók szerveződését ábrázolják a közölt térképek és
táblázatok, a mikro-tájak interakcióinak intenzitásán alapuló korpusz összeállításának
elveibe (a lekérdezett mintába tartozó populáció nagyságrendjébe, a szelekció
szempontjaiba) egyáltalán nem látunk bele. (A mintegy hetven kutatóponton elvégzett
gyűjtőmunka megbízhatóságát ez a körülmény, véleményünk szerint jelentős mértékben
csökkenti.)

Az eddigiekből láthattuk, hogy a munka szerzői az adott kulturális kistáj térbeli
szerveződésének, a házassági kapcsolatok sűrűsödésének, ritkulásának időbeli metszetét
vették figyelembe. Ez egy térbeli kiterjedés diakronikusan változó határmozgásának
dokumentatív szándékát jelenti, vagyis többek között azt, hogy nyitott táj struktúrák
meghatározott társadalmi mozgások, irányított kulturális impulzusok paraméterei mentén
leírhatók. Az egész könyvet áthatja a társadalomnéprajznak ez történeti rekonstrukcióban
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kifejeződő személetmódja. Sok esetben ez a társadalom-néprajzi eszközkészlet
csapdájának tekinthető, elsősorban azért, mert nem a vizsgálati anyag egységes elméleti
aspektusainak kedvez, hanem a töredékes szemléletmódoknak. A makroszintű
társadalomkutatói vizsgálatokban - esetünkben Kalotaszeg emberi kapcsolathálózatának
történeti kutatása során -, valószínűleg nem elég annak tudatában lennünk, hogy
sokváltozós, folyton változó rendszerek alakítják a kutató tapasztalatait. Minden bizonnyal
szem előtt kell tartanunk, hogy ezekben a tapasztalatokban a különféle megközelítések
időbeli esetlegességei, a konstrukció nyitott rendszerének labilitásai is kifejeződnek.
Hiszen a vizsgált néprajzi táj definiativ finomításnak ez a diakron módja a
szempontrendszer állandó bővítését hordozza magában, a tényezők folyton bővülő
megvilágító szerepe pedig rendszerint az objektív hozzáférés bizonytalanságát fokozzák.
Akaratlanul is rávilágít ez az eljárás arra a konfliktusra, amely a pozitivista tényhalmozás
soha el nem készülő rendszereiben korábban szintén megnyilvánult. (Metaforikusán
visszautalva a pozitivizmus alapígéretére, és egyidejűleg a könyv olvasása közben
felmerült társadalom-néprajzi eszközhasználat alapkutatás-jellegére ez a fajta tudományos
kijelentés előttünk a következőképpen hangzik: Bábel tornyáról csak a kőhordás végén
lehet látni a nagy összefüggéseket. De vajon mikor épül fel ez a gigantikus Bábel? Jelen
esetben az a tapasztalatokból, megfigyelések útján gyűjthető tényekből épített omladék,
amely nem csupán a (társadalomtudományi) objektum külső látványához (a megjelenés
külső formáihoz), hanem a szerkezet belső (kulturális) „értelméhez" is hozzá tud férni?
Valószínűleg soha, s ez nem a funkcionalista, hermeneutikai kritikája ennek a
szemléletmódnak. Csupán annak kifejezése, hogy a felületek és a valóban lényeges
általános tendenciák eléggé általánosak ahhoz, hogy a mélyfúrások előtti tájékozódásnál
jelentősebb tapasztalatokká ne válhassanak.) Természetesen valószínű, hogy az előttünk
tudományos, ismeretelméleti problémákat felvető hozzáférési eljárás nem is az általunk
ismertetett könyv konkrét problémája, hanem valójában a mennyiségi mutatókkal operáló
klasszikus néprajz módszeréé. A klasszikus kifejezés, magukat progresszívebbnek
minősítő néprajzi berkekben, a „konzervatív" eufemizáló szinonimája, amely valószínűleg
inkább a kollegiális összetartozás konszenzusának szól, mint annak az őszinte békés
közelítésnek, hogy egymás diszciplínájának elméleti apparátusát kombinatív módon
valamennyien igénybe vegyék. Mostani szóhasználatunkban, a könyv jellemzése kapcsán
a „klasszikus" kifejezés azt jelenti, hogy a szerzőpáros által kitűzött rekonstrukciós
kísérlet gyakorlata szolgáltat elméletet a társadalom-néprajzi vizsgálathoz. Mondhatnánk
talán úgy is, hogy a kanonizált kérdésfelvetések, a leírásnak és megfigyelésnek
begyakorlott aktusai alakítják azt a beszédmódot, diszciplináris metódust, amely a könyv
tárgyát tagolja. Ez a munka harmadik és negyedik társadalomtörténeti fejezetében
(Kalotaszeg és tágabb területének története a középkorban; valamint: Etnikai feszültségek
a magyarok és románok egymásról alkotott képében, és ennek előzményei az 1940-44
közötti korszak konfliktusaiban) érhető leginkább tetten. Itt ugyanis az eseményekbe
ágyazott történet-mondás, illetve az eseménytörténeti háttérrel való „rendelkezés", azt a
(napjainkban lefelé szálló) társadalomtudományos képzetet erősíti, hogy már az
értelmezés egyik fontos részletéhez érkeztünk, miközben valójában még „csak" a
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kulturális tartalmak körülményeit, adalékait sajátítjuk el. Ezeknél a fejezeteknél az a
benyomásunk támad, hogy a szerzők a történelmi körülmények, vagy az azokat
reprezentáló történések kronológiai összeállításaival az ok-okozati összefüggések, vagy a
belső kulturális változások valamilyen implicit „magyarázat"-át kívánják tudatosítani. Bár
a szerzők a könyv elején kinyilvánítják: „munkánkban nem egy hagyományos kronológiai
gondolati rendet követtünk, hanem ennek a kikristályosodott rendszernek kerestük az
előzményét, a kialakulásában szerepet játszó tényezőket, és ehhez viszonyítva mutatjuk be
a táji struktúra elemzésének egyéb lehetőségeit" - az eseményekkel jellemzett kulturális
specifikumok valamennyi esetben a szubjektív történelmi narráció veszélyével
fenyegetnek. Ezzel a módszertani ösvénnyel jutunk el a Klaniczay Gábor által emlegetett
sajátos történelemírás dilemmájához: a regényes történelem vagy/és a történelmi regény
műfaji határsávjainak összemosódásához. Az irodalomtudományban ez a nyelviség
problémájához vezet el (nem a „régi" történetek újszerű nyelve hozza a tudományt
zavarba, hanem a történek tartalmainak, és narratív aktusának az írásbeliséggel elvesztett
korábbi jelentéstartományai), a néprajztudományban pedig két metodológiai
szemléletmód párharcához.

Balogh Balázs és Fülemile Ágnes igényesen megirt könyve, a tradicionális népi kultúra
igen fontos helyszínének, Kalotaszegnek, alapvető fontosságú társadalmi és kulturális
organizmusát, a házasodási kapcsolatok szerveződésének modelljeit vizsgálja. A szerzők,
a „kalotaszegi" identitásban, a zárvány és a belső kultúrák személyközi vagy interetnikus
kapcsolataiban kifejeződő táj szerveződési struktúrákat mutatják be szemléletes formában,
monografikus igénnyel. Maga a könyv azonban, erényei ellenére sem vet fel annyi kérdést
bennünk, amennyit a társadalomnéprajz klasszikus szemléletmódjának, és a kulturális
antropológia attitűdjének a szembeállításával az olvasó, a könyv kapcsán két tudomány
viszonyáról megfogalmazhat. Vagyis az ismertetett kiadvány alkalmasabbnak mutatkozik
a klasszikus társadalom-néprajzi, és az ettől igencsak eltérő nyugati szociálantropológiai
irányzatok probléma-felvetési, ismeretelméleti technikáinak összevetésére, mint az eddigi
kalotaszegi néprajzi kutatások eredményeinek revolúciójára.

Borbély Sándor
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