
A néprajzkutatás helyzete 
— Egy kerekasztal-értekezlet tanulságai — 

 
 
 
 
 
 
 
 

A nagy társadalmi változások, a termelés modernizálódása, az ipar 
és iparművészet térhódítása következtében az elkallódás veszélye fenye- 
geti a gazdag néprajzi anyagot. A gyűjtés, feldolgozás égető szükséges- 
séggé vált. Négy múzeum — a csíkszeredai, székelyudvarhelyi, gyergyó- 
szentmiklósi és székelykeresztúri — munkaközössége erejét megfeszítve 
igyekszik menteni a menthetőt. De a néprajzi gyűjtés csak az ő felada- 
tuk-e? A sürgős tennivalók megoldásának módjait, a lehetőségeknek és 
szükségeknek megfelelő lépéseket tisztázni — mindez csak rájuk tarto- 
zik-e? — Ezekre a kérdésekre keresve a választ, gyűlt össze kerekasztal- 
értekezletre a megye négy múzeumának igazgatója — János Pál Csík- 
szeredából, Ferenczi Géza Székelyudvarhelyről, Molnár István Székely- 
keresztúrról, Kovács Domokos Gyergyószentmiklósról — május végén 
a Hargita szerkesztőségében. A tanácskozás során felmerült problémá- 
kat, következtetéseket próbáljuk itt összegezni. 
 

A MÚZEUMOK SAJÁTOS PROFILJA 

Átszervezik a múzeumokat. Mindenik sajátos profillal rendelkezik 
majd: az erdőgazdálkodás néprajzát a gyergyói, a tájegység népművé- 
szetét a csíki, a foglalkozások néprajzát a keresztúri mutatja be, míg a 
székelyudvarhelyi múzeum alapkiállítása történelmi jellegű lesz. A pro- 
filálásnál a múzeumok lehetőségeit, a muzeológusok érdeklődésének irá- 
nyát vették figyelembe. Örvendetes, hogy egyik múzeumigazgató sem 
értelmezi mereven a szakosítást, — az arcélt meghatározó kiállítást 
alapnak tekinti csupán. Ezért nem mond le például gazdag népművé- 
szeti anyagának kiállításáról a történelmi múzeummá váló székelyud- 
varhelyi múzeum, sem a néprajzi gyűjtés folytatásáról. A néprajz, nép- 
művészet (ha egyáltalán szét lehet választani ezt a kettőt) ügyének min- 
denképpen nyernie kell. 
 

HOGYAN VÁLHAT TÖMEGMOZGALOMMÁ A GYŰJTÉS? 

A megye egyre több községében végeznek gyűjtőmunkát az értel- 
miségiek (mindenekelőtt a tanárok). Céljuk falusi, községi (mikro)mú- 
zeumok létrehozása. Csíkszentdomokoson már megvalósult a terv, Zete- 
lakán iskolai múzeum létesült, a kászonaltízi iskolának is értékes nép- 
rajzi gyűjteménye van. Folyamatban az etédi múzeum létrehozása. Az 
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elkövetkezendő években előreláthatóan a kis falusi múzeumok egész 
sora nyitja meg kapuit látogatói előtt. Kiszélesedik a gyűjtés. Szakava- 
tott gyűjtőkre van szükség. De sem a főiskolák, sem a líceumok tan- 
terveiben nem szerepel a néprajzi gyűjtés metodikája. 

Megoldásnak látszik az az elgondolás, miszerint a pedagógiai körö- 
kön tartanának felkészítőket a tanerők számára, hogy azok a tudomá- 
nyos kívánalmaknak megfelelően kezdhessék meg, illetve folytathas- 
sák gyűjtőmunkájukat. Mert annak ellenére, hogy mind többen és töb- 
ben csatlakoznak a néprajzi gyűjtők táborához, sokszor a legelemibb 
tennivalókról is megfeledkeznek. Csak gyűjtenek, gyűjtenek. De nem 
rögzítik sem a gyűjtés helyét-idejét, sem a gyűjtött tárgyak nevét, s 
elhanyagolják a tárgyak történetére és funkciójára vonatkozó adatok 
feltüntetését. Ma még nagyon természetesnek tűnik, hogy például a csép- 
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hadaró az cséphadaró, s bár csak elvétve használják, nem szükséges — 
vélik — leírni szerepét, hiszen ismeretes. A jövő szempontjából azonban 
igenis szükséges, mert teljesen kiveszhet a köztudatból. Ezért fontos, hogy 
a gyűjtés eleget tegyen a tudományosság elemi szabályainak. Megjegyez- 
tük, hogy jelenleg a megye négy „központi” múzeumi anyaga jelentős 
hányadának eredete is tisztázatlan, s éppen azért, mert a régi gyűjtők 
— lelkes munkájuk közben — „megengedtek” maguknak annyit, hogy 
eltekintsenek a gyűjtött tárgyak leírásától. Ilyen eset nem ismétlődhe- 
tik meg; a napjaink nagy változásai folytán beállott sürgősségi állapot 
sem mentség a hanyagságra. 

Hargita megye négy „központi'“ múzeuma képtelen átfogni, gyűj- 
tőmunkáját kiterjeszteni a megye egész területére. S bár falvakon még 
nagyon sok minden fellelhető, nap mint nap értékek pusztulnak el, 
mert a négy kis munkaközösség nem lehet mindenütt ott, bizonyos irá- 
nyú gyűjtőmunkáját nem szakíthatja meg, nem válhat munkája szer- 
telenné. Annál is inkább, mert a gyűjtéssel párhuzamosan kell halad- 
nia az anyag tudományos feldolgozásának, hogy tanulmányok betűi is 
őrizzék a népi kultúra kincseit. (Egyelőre, természetesen, nincs mód 
átfogó tanulmányok megírására, éppen a gyűjtés szórványossága kö- 
vetkeztében.) 

Egy dolog marad hátra: az értelmiségiek mozgósítása, felkészítése, 
a gyűjtés szervezett összefogása (az összes kulturális intézmények, első- 
sorban a Népi Alkotások Házának támogatásával). A néprajzi gyűjtés 
csak így válhat tömegmozgalommá; így érheti el a kívánt eredmé- 
nyeket. 

A „KÖZPONTI” MÚZEUMOK ÉS A GYŰJTÖK KAPCSOLATA 

Ez a probléma véleménykülönbségre adott okot a bevezetőnkben 
említett tanácskozáson. Mert jó, hogy a csíkszeredai múzeum éppúgy 
foglalkozik a gyűjtők seregének nevelésével, mint a székelyudvarhelyi, 
a székelykeresztúri éppúgy, mint a gyergyószentmiklósi, — de mi lesz 
akkor, amikor a gyűjtés eredményei kezdenek megmutatkozni (a tö- 
megmozgalommá vált gyűjtésről van szó)? Kié lesz az összegyűlt anyag? 

Elismerjük a kisebb — falusi, iskolai — múzeumok létjogosultságát. 
De vajon célszerű-e, ha az anyag ott marad, ahol találták? 

Három különböző, részint egyező válasz hangzott el e kérdésekkel 
kapcsolatosan. Kettő szigorúan a lelet „birtoklási” jogát fejtegette: az 
ügy érdekében bizonyos áldozatokat kell hoznunk (mármint a „köz- 
ponti” múzeumoknak), le kell mondanunk a községi értelmiségiek gyűj- 
tésének eredményeiről, — s az értékesebb daraboknak feltétlenül ná- 
lunk (mármint a „központi” múzeumokban) van a helyük. A harmadik 
válasz mindenképpen körültekintőbb: a négy jelentősebb múzeum le- 
gyen amolyan összefogó intézmény (értve a szakmai összefogást), mely 
a vidéki gyűjtőkkel, gyűjtőcsoportokkal együtt igyekszik feltérképezni 
Hargita megye tájegységeinek — szellemi és tárgyi — néprajzát (nép- 
művészetét). Úgy kell kinevelni a gyűjtők seregét, úgy kell együtt dol- 
gozni velük, tudatosítani bennük, hogy szükséges a gyűjteményeknek 
nagyobb tájegységenként való bemutatása —, hogy elismerjék a „köz- 
ponti” múzeum szerepét. Az összegyűjtött értékek „birtoklása” nem 
adhat okot viszálykodásra, mert az veszélyezteti az általános sikert. 
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Ha nincs megértés, összhang a múzeum és a gyűjtők között, el kell 
vetnünk a kis falusi múzeumok létesítésének lehetőségét. Kár volna. 
A jelenleg létező falusi múzeumok szép és biztató eredményei bizonyít- 
ják, hogy a kezdeményezés jó. Tehát létüket ápolnunk kell. Az viszont 
abszurdum volna, hogy például egy Csíkszeredában járó szakember, tu- 
rista, érdeklődő csak azért kiutazzék Menaságra — mondjuk —, hogy 
megtekintse azt a háromszázéves csempét, amit a falu határában talál- 
tak. A példa teljesen légből kapott, de úgy véljük, találóan érzékelteti, 
hogy a vidéki gyűjtőknek önként kell lemondaniuk egyes darabokról 
— a „központi” múzeum javára. 

Más oldalról szemlélve a kérdést, nyilvánvaló, hogy a négy mú- 
zeum kiállítási felülete meglehetősen kicsi, raktározási problémákkal 
küzdenek, — következésképpen káros feleslegesen túlzsúfolni (amúgy 
is túlzsúfoltak!) raktáraikat és kiállítási termeiket. 

AZ ANYAG ÉRTÉKESÍTÉSE (AVAGY: A NÉPRAJZ, 
NÉPMŰVÉSZET ÉS A TURISZTIKA KAPCSOLATA) 

Kerekasztal-értekezletünkön a néprajzi (népművészeti) anyag két- 
fajta értelmezésére került sor. Egyrészt a kereskedelmi szempont, más- 
részt a múzeumok népnevelő tevékenysége került előtérbe. 

Mit lehet eladni a megye különböző tájegységeinek összegyűjtetlen 
anyagából? — A turisták szívesen visznek magukkal emléktárgyakat 
arról a vidékről, ahol megfordulnak. Nos, érdeklődésük egyik vonala 
a népi kultúrák felé irányul. Fából készült sótartóinknak, kupáinknak, 
faragott pásztorbotjainknak nagyobb becse van szemükben, mint a kris- 
tályvázáknak, aranyozott sétapálcáknak. Felmerült annak lehetősége, 
hogy a fentebb említett tárgyakból eladásra is jutna, olyan tartalékaink 
vannak belőlük. Lehet, hogy igaz. Sőt az is, hogy a pásztor, ha eladja 
botját, másikat farag helyébe. De vajon, olyan értékes-e az újonnan fa- 
ragott bot, mint az, amelyiket nagyapjától örökölt? Vajon, ha törvé- 
nyesen vagy féltörvényesen rászabadítjuk a turisták mohó tömegét je- 
lenleg még nagy számban található néprajzi értékeinkre, meddig lesz 
okunk derűlátásra? Nem sokáig. Nincs más megoldás, mint az, hogy 
lemondjunk az értékesítésnek erről a módjáról, vagy nagyon is körül- 
tekintően éljünk vele. 

Másként állunk a népművészettel. Ha motívumait összegyűjtöttük 
és gyűjtjük rendszeresen, termékeiből el is adhatunk, hiszen nap mint 
nap újratermelődik. 

A továbbiakban — kitérőként, de a témával szoros kapcsolatban 
— essék szó népművészetünk elkorcsosításáról. Annak ellenére, hogy 
tagadnók változásait, ragaszkodnunk kell bizonyos fokig a hagyomá- 
nyokhoz. Kisipari szövetkezeteink műhelyeiben a népi motívumok fel- 
használása, maga az alkotás nem az anyag kívánalmainak megfelelően 
történik. Például a varrottas-technikát alkalmazzák szőttesek esetében 
is. Nem is beszélve arról, hogy a különböző helységekre jellemző mo- 
tívumok összekeverednek, a keresztúri szövőnő kezébe kalotaszegi min- 
tát adunk, a dánfalvi ugyanazt szövi, mint a kászoni. S ez utal arra, 
hogy a szövetkezetek vezetősége nem fordít gondot a népművészeti 
termékek helyi sajátosságából fakadó többletértékére. A vásárló nem 
óhajt ugyanolyan termékek között válogatni Csíkszereda, Székelyudvar- 
hely, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós üzleteiben. 
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NEHEZEN BIRKÓZNAK 

Mintegy végszóként írjuk le ezeket a sorokat: Hargita megyei mú- 
zeumaink a néprajz (népművészet) kutatásában, értékesítésében nehéz- 
ségekkel küzdenek. Nincsenek szakembereik, etnográfusnak képzett 
etnográfusaik. Ezért főiskolai oktatásunkat illetheti bírálat. Nincsenek 
megfelelő kiállítási termeik, vagy nem rendelkeznek elegendő teremmel. 

Nem csoda, hogy az összegyűjtött anyag nagy része szűk raktá- 
rakba zsúfolva vár jobb sorsra. S hiába a szándék, még távol van a 
megoldás, a tényleges siker: amikor négy múzeumunk a tömegnevelés 
hathatós intézménye lesz s megbirkózik a néprajzi gyűjtés nehéz fel- 
adatával, az anyag értékesítésével, feldolgozásának munkájával. Meg- 
felelő, sok irányból jövő támogatás nélkül talán sohasem örvendhetünk 
ennek a sikernek. 

BALÁZS ANDRÁS 
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