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Gondolatok a Mikroközösségek.
Társadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek

innovációja című, Túrkevén megjelent kiadványról1

Az április elején Túrkevén megjelentetett Mikroközösségek. Társadalom- és
gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja (szerkesztette: Őrsi Julianna,
Túrkeve - Szolnok, 2007)2 kiadványról szóló alábbi vélekedés elhangzott a könyv első
bemutatóján, melyet április 23-án már meg is rendeztek.3 Ugyanis ennek a napnak estéjére
időzítettek találkozót a Kriza János Néprajzi Társaság tagjai saját székhelyükön,
Kolozsvárott a Mikes (jelenleg Croitorilor) utcán található, nem régen felújított
tanácskozó teremben. A könyvbemutatóra sokan eljöttek. A tágas helyiség sokunk örömére
valóban megtelt. A Babe"-Bólyai Tudományegyetem (BBTE) lelkesen érdeklődő magyar
hallgatói között a Szervezőkön túl a könyvbemutató-találkozót megtisztelte Péntek János
nyelvész, Neményi Ágnes szociológus, Keszeg Vilmos, Tánczos Vilmos néprajz
professzorok Gazda Klára néprajzkutató, továbbá az Erdélyi Múzeumi Egyesület
munkatársai valamint a közelmúltban átadott új állandó kiállításra méltán büszke lehető
Kolozsvári Néprajzi Múzeum muzeológusai. A bemutatót rövid párbeszéd követte. Az
esemény azzal még szélesebb körű publicitást nyert, hogy Nemzetközi tapasztalatokat
ötvöző kötet cím alatt egy újságcikk vitte hírét a romániai Szabadság napilap április 26-i
számában.

Az est házigazdája Szabó Árpád Töhötöm a Kriza János Néprajzi Társaság fiatal
néprajzkutatója volt.

Magyarországról a kötet szerkesztője Őrsi Julianna, szerzői közül Szendrei Eszter
muzeológus, Kenyeres Sandorné művelődési szakértő (OKM), Kapás János muzeológus
(Túrkeve) és Bődi Erzsébet főmunkatárs (Debreceni Egyetem) vett részt.

A kolozsvári könyvbemutató bevezetőjében előbb tájékoztattuk a Kedves Hallgatóságot
arról, hogy hogyan is született meg a Mikroközösségek. Társadalom- és gazdaságkutatási
eredmények és módszerek innovációja címet viselő kiadvány.

Ami egy konferencia-kötet. A konferenciát két megnyert nagypályázat - az NKFP
5/162/2001 és az EU-os Nemzedékek kutatóúton ROP-3.3.1-05/1-2006-02-0007/37 -
birtokában bátran, de ugyanakkor kellő anyagi és komoly tudósi felelősséggel Őrsi
Julianna valósította meg Túrkevén 2006 szeptemberében.

Erre a tanácskozásra több külföldi szakembert is meghívott. így bemutatta kutatásait a
pozsonyi egyetem tanszékvezetője, Marta Botíková, tanítványaival együtt Neményi Ágnes

1 A könyvbemutató beszed elhangzott 2007. április 23-án Kolozsvárott.
2 A könyv megjelenését az NKTH Apponyi Albert programja tette lehetővé.
3 A könyvbemutató része volt az MTA JNSZ M Tudományos Egyesület és a Kriza János Néprajzi Táreaság együttműködését

segítő projektnek, melyet az NCA Nemzetközi Kapcsolatok Kollégiuma támogatott.
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a Babe"-Bólyai Tudományegyetem szociológusa, Elena Colta Rodica az aradi
multikulturális konferenciák szervező muzeológusa, de ott volt Sárkány Mihály is, akit
méltán nevezhetünk a klasszikus szociál- és kulturális antropológia magyarországi legjobb
ismerőjének, Szabó László neves társadalom-néprajzkutató is beszámolt eredményeiről.
Magyarországon kívül négy országból érkeztek előadók, tanárok, tapasztalt kutatók,
tanítványok, Ph.D. kurzuson résztvevők. Összesen 28 előadás hangzott el. A nagyszámú
hallgatóságot jórészt debreceni egyetemisták, szolnoki és mezőtúri főiskolások tették ki. A
kétnapos tudományos ülés workshop típusban zajlott le. Ami most nem a hazaiak és a
meghívott külföldi előadók közötti kölcsönös adok—kapok szellemi eszmecserét,
munkaértekezletet jelentette, hanem a kutatói munkát kipróbálni szándékozó egyetemi s
főiskolai hallgatók és a már eredményes kutatásokat prezentáló, tapasztalt előadók közötti
kapcsolat kialakulását, szótértését, de legfőképpen az ismeretek átadását, felkínálását. A
konferencia ezzel elérte célját, ami a „Nemzedékek kutatóúton" pályázat teljesítéséhez
felkészítő elméleti és módszertani ismeretek elsajátítását akarta segíteni jól megszervezett
szellemi műhely keretében. Előadások után tanulságos párbeszédek alakultak ki, főleg a
társadalmi tények jelenkori sokirányú átalakulásáról, tanulmányozásának lehetőségéről,
értelméről. Ezek a viták, felszólalások sajnos nem kerültek be e kötetbe, de
reménykedhetünk abban, hogy a jelenlevők gondolataiban rögződtek.

A megjelent kötet tematikai vezérfonalát mikroközösségek adják. Három nagy
fókuszból: társadalomkutatási és gazdaságkutatási eredmények szemszögéből valamint
olyan tanulmányozási eljárások, módszerek kipróbálásával, tipizálások megismertetésével,
ami, vagy amik megkönnyíthetik, megújíthatják, kitágíthatják a témakör kutatásait,
felfrissíthetik a kutatók eddigi ismeretelméleteit, érdekes ötleteket adhatnak a mai valóság,
ezen belül is a felértékelendő mikroközösségek tökéletesebb kutatásához és megértéséhez.

A kötet szerkezete is hármas tagolású. Elsőben projekteket mutatnak be a szerzők.
Második részbe kerültek a lokális közösségekkel és civil szervezetekkel foglalkozó
tanulmányok. A harmadikban találhatók a családkutatások.

Bár a kötet szerkesztője és felelős kiadója, Őrsi Julianna arra kért, hogy ezen
alkalommal (Kolozsvárott) elsősorban az erdélyi vonatkozású tanulmányokat mutassam
be, mégsem hagyhatom szó nélkül azt a rendkívüli képességet, kimunkálást igénylő
erőfeszítést, amiket mostanság a jelentősebb pályázatok megkövetelnek. Őrsi Julianna
néprajzkutató muzeológus Krizsán József mezőtúri főiskolai tanárral összefogva ezeket a
követelményeket „gyűrte alá és győzte le", aminek kapcsán a formai rovatokat elhagyva a
pályázatok tartalmi kidolgozását ezért az erényekért mindenkinek például ajánlhatom.
Annál is inkább, mert a pályázók megmutatják, hogy az EU által is elmaradottként
nyilvántartott Észak-Alföldi Régióban a gazdasági élettel - az alternatív energiahordozók,
az innovációk, a táj gazdálkodás és más gazdasági vállalkozások létjogosultságával, az
élelmiszertermeléssel és feldolgozással mennyire szorosan összefüggnek a mikroközös-
ségek, azokból eredő problémák, melyek interdiszciplináris társadalomtudományos
szemléletű kutatással kerülnek felszínre. Azt sem hagyhatom figyelmen kívül, hogy ebben
az esetben miképpen hangolódik rá egy vidéki kismúzeumnak sztereotipizált intézmény
tudományos szellemisége és közéleti kulturális műhelye a jelenkor kihívásaira. Érdemes
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elolvasni, hogy milyen utakon járva és milyen értékű hátteret tud kiépíteni egy un.
antropologizált múzeum, hogyan és mit kell cselekednie ahhoz, hogy a helyi hatalmi elit
ne kérdőjelezze meg létjogosultságát és szaktudományos körökben országosan, sőt azon
túl is elismerjék s értékeljék működését.

Mint már említettem, a Mikroközösségek. Társadalom- és gazdaságkutatási eredmények
és módszerek innovációja c. kiadvány második része lokális közösségekről és civil
szervezetekről szóló tanulmányokat tartalmaz. Az EU bármennyire is szorgalmazza a civil
szervezeteket, a szakértők felmérése szerint még Magyarországon nem minden
településen létezik civil szervezet. Városokban bár több is van, azért a szervezetek száma
ott is jelentősen csökkent az utóbbi két évben anyagi támogatások megszűnése miatt. Az
alulról szerveződő civil szervezetek bármennyire is komoly és pótolhatatlan feladatokat
látnak el a helyi társadalomban, működésük, formális fennmaradásuk még most is a
hatalmi elittel, az ország gazdasági helyzetével közvetlenül összefügg, annak ellenére,
hogy többféle forrásból igyekeznek erkölcsi és anyagi támogatásokat nyerni. Ebben a
rovatban olvashatunk az Alföldkutatásért Alapítványról, benne az un. kunhalmok értékéről
és védelméről, a túrkevei gazdasági és természetvédő szervezetekről valamint a kulturális
örökségeket közvetítő egyesületekről. Ezek mind-mind nélkülözhetetlen egyesületek a
vidéki településeken. Pótolhatatlan szerepet vállalnak fel, különösen a kultúra és a
hagyományozódás ápolása terén.

A mikroközösségek legklasszikusabb formális csoportjai a családok. Családkutatásokat
majdnem minden társadalmi szaktudomány végzett, végez. A mezőgazdasági munkából
élő családokat, azok típusait, jellegzetességeit a néprajztudomány vizsgálta, vizsgálja.
Gondoljunk csak Milovan Gavazzi Zadruga - délszláv nagycsalád szervezet monográfiájára,
majd ugyan ilyen nevet viselő horvát antropológiai folyóirat köré csoportosult
tanulmányokra. A történelemtudomány híres főúri családok történetét tárja fel. A
szociológia az ipari társadalom családjait mutatja be és a jelenkori családszervezettel
összefüggő, megoldásra váró kérdéseket teszi közzé országos szintre kiterjesztve. Mindezt
azzal a szándékkal cselekszi, hogy a döntéshozók figyeljenek oda a családokat súlytó
problémákra. Hajdan a polgári társadalmi réteghez tartozó családokat, - akiknek munkáját
még ma is élvezzük, még ma is látható vagy szellemi értékük után jelenleg is számon
vannak tartva - általában leszármazottaik lelkiismeretfurdalásából eredő kutatásokból
ismerjük meg.

A kötetben publikált előadásokról is majdnem ilyen képlet állítható fel. Marta Botiková
a huszadik századi szlovák családkutatásokat összegzi, Szabó László családtípusokról
értekezik, miközben értékítéletet is mond korunk liberalizált társadalmi viszonyairól.
Szerinte ez a viszony mostanra polarizálódott, leegyszerűsödött az egyén és a tömeg két
pólusára. A kettő között a család eddigi funkciói majdhogy a semmiben lebegnek. Más
formális csoportok sem segítik az egyént családi jellegű problémáinak megoldásában: az
élethez nélkülözhetetlen létbiztonság, gyermeknevelés, rekreáció, a folytonosság stb.
megteremtésében. A család alapvető rendeltetéseivel szemben maga az egyén került.

A szociológus Neményi Ágnes előadását egy nagyon részletes interdiszciplináris kutatás
előzte meg. A szerző munkatársaival Erdélyben négy olyan kistérségben végzett
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felméréseket, ahol mindegyik sajátos, környezetüktől eltérő földrajzi és történeti
adottságuk alatt hosszú időn át alakult ki. Tehát nem az EU által meghúzott új vonal
mentén, mint ahogyan ez Magyarországon némely helyen megtörtént. Erről az erdélyi
kutatásról könyv is született: Társadalom és politika. Etnikai folyamatok Románia négy
kistérségében címmel. Ezek a kistérségek: Gyimesek, Székelykeresztúr, Kalotaszeg és
Magyarpécska. Földrajzi helyzetük révén kiválóan alkalmasak az etnikai folyamatok
felmérésére, az összehasonlításra, a háztartások, a család struktúrájának kimutatására, az
ott élő magyarok stabilitásának és mobilitásának értékelésére. Azt kell megállapítani, hogy
az ilyen vizsgálatok hasonlítanak legjobban, ezek állnak legközelebb az ismertetésre szánt
kiadvány elején bemutatott „Nemzedékek kutatóúton " című EU-os megnyert pályázathoz.
Ugyanez mondható el Fazakas Réka és Varga Enikő Torockón és Torockószentgyörgyön
végzett empirikus kutatásairól is. Szemléletes ábráikat bizonyára a debreceni, mezőtúri,
szolnoki diákok is követni fogják a foglalkozási struktúra bemutatásánál, amikor saját
kistérségi tapasztalatukat szeretnék írásban megörökíteni, elemezni, a rendkívüli
folyamatokra rávilágítani.

A politikai rendszerváltás tömegeket sodort a szegénységbe egzisztenciálisan és talán
még többeket a kilátástalanságba. Egy szóval az élet minőségének a romlásába. Főleg
szociológusok, Magyarországon pl. Férge Zsuzsa, emelnek szót ez ellen a tömegeket
süllyesztő folyamat ellen. A valóságban még mindig keveset és kevesen írnak róla. A
rendszerváltással társadalmilag és egyénileg egyaránt a munka elvesztette megszokott
értékét az emberi élet értelmében. Egy ember életében olyan változások történtek, amik
érthetetlenek és igaztalanok. Társadalmilag mégis csak egy folyamat részeként kezelik a
bekövetkezett változást. A munkanélküliség, ebbe beleértve az ilyen jogon támogatottakat,
a szocialista korból származó nyugdíjasokat, a szociális segélyen élőket stb.,
megállíthatatlanul maga után vonzza a szegénységet, az élet minőségének romlását napról
napra, hónapról hónapra. Demográfiailag ez egy olyan horderejű tényező a mai
társadalomban, amivel lépten-nyomon találkozik a jelenben élő, gondolkodó ember.
Akikről minden társadalmi tudománynak szólni kell: egyénre, csoportra, családra,
településre, nemzetre stb. való tekintettel. Arad szegényeiről készített példaadó tanulmányt
Elena Rodica Colta muzeológus szaktudományos tipizálással és konkrét esetek leírásával.
Szendrei Eszter írásával együtt értékes tanulságokkal szolgálnak ezek a kutatások, érdemes
ezeket részleteiben is követni.

Külön figyelmet érdemel Ambrus Juditnak a családkönyvekről írt tanulmánya a
történelmi igényű családkutatásokhoz. A Ph.D. hallgató Ambrus Judit azon kívül, hogy
felfedezte ennek a történeti jelentőségű forrásanyagnak a használhatóságát, arra is
kísérletet tett, hogy megállapítsa a családkönyvekből miképpen lehet következtetni a XIX.
századi háztartások szerkezetére, típusaira. Ő konkrétan az 1883-tól vezetett magyarvistai
családkönyveket tanulmányozta. Az ugyancsak Kolozsvárott Ph.D. hallgató (BBTE) Vajda
András írásfunkciók és írásszerepek alakulása egy családban négy generáción keresztül
címmel betekintést ad elméleti felkészültségéről, a néprajzszakra vonatkoztatott elvi
gondolatokat rejtő fogalmak magyarázatáról valamint egy sáromberki család - a
Berekméri família írásgyakorlatának konkrét tanulmányozásáról. Módszertanilag
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példaadó Vajda András írása. Az összefüggéseket szintekre osztva jelzi, ezután jut el a
megnevezett család írástudó férfi tagjaihoz, akik egymást követő leszármazottak voltak, és
az íráskészséget örökölték. A tanulmány választ ad arra, hogy ez az íráskészség mikor és
mire teljesedett ki és hogyan vált maradandóvá.

Az erdélyi szerzőkön kívül Szőke Anna és Nagy Abonyi Ágnes Vajdaságról szóló
tanulmányaival, előadásaival gazdagították még a magyarországi ismereteket. Mindkét
írás újszerű megfogalmazású, Bánát és Bácska magyar falvainak problémáit hozta
közelebb a jórészt Észak-Alföldi Régióhoz tartozó hallgatóságnak.

Tiszteletben tartva a jelenlevő Vendégek idejét s türelmét, ezen az esti összejövetelen
nem eshetett szó mindegyik tanulmányról. A kiragadottak példáján kívántuk érzékeltetni,
kívántam rávilágítani arra, hogy a kolozsvári szellemi élet eredményeit, kutatói
elképzeléseket, társadalomkutatásokat figyelemmel kísérjük és azok mennyire fontosak
számunkra, debrecenieknek, szolnokiaknak, mezőtúri főiskolásoknak és nem utolsó
sorban a megnyert pályázatokban kutatásokat szervező, irányító, az eredményeket számon
kérő túrkevei múzeumi műhely tudományos tevékenységéhez.

Bődi Erzsébet Kolozsvárott bemutatja a Mikroközösségek című könyvet
(fotó: Kapás János Zsolt)
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Kolozsvári közönség (fotó: Kapás János Zsolt)

Kolozsvári közönség (fotó: Kapás János Zsolt)
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Szabó Árpád Töhötöm köszönti
az olvasókat és a szerzőket
(fotó: Kapás János Zsolt)

Ismerkedés a könyvvel
(fotó: Kapás János Zsolt)

Társadalom- és gazdaságkutató
eredmények és módszerek

innovációja

Szabó László az Ünnepi Könyvhét szolnoki rendezvényén bemutatja a „Jászkunság'
Könyvtéka 1. köteteként a Mikroközösségek könyvet
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