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A bécsi néprajzi múzeum (Österreichisches Museum für Volkskunde) 2004-ben kiállí-
tást rendezett Eugenie Goldstern emlékére. A fiatal, Oroszországból elszármazott, zsi-
dó lány családja Bécsben telepedett le a 19. század végén, és Eugenie Goldstern a szá-
zad eleji Bécsben ismerkedett meg a néprajz éppen kialakulóban levõ intézményeivel.
Elsõ s talán legfontosabb mentora Michael Haberlandt volt, késõbbi terepválasztásában
pedig Arnold van Gennep játszott irányító szerepet. Bár személyes ismeretségükre nin-
csen bizonyíték, Eugenie Goldstern minden bizonnyal ismerte a svájci orvos és úttörõ
néprajzkutató, Leopold Rütimeyer munkásságát is. Eugenie Goldstern az 1920-as évek-
ben végzett terepmunkát Franciaország és Svájc alpesi falvaiban; elsõsorban munka- és
világítóeszközökbõl, gyermekjátékokból és kisebb számban a népi vallásosság tárgyaiból
álló, néhány száz darabos tárgygyûjteményét a bécsi néprajzi múzeumnak ajándékoz-
ta. Az Eugenie Goldstern munkásságát bemutató 2004-es kiállításnak és az azt záró
kétnapos konferenciának indítéka az volt, hogy emléket állítson a második világháború-
ban meggyilkolt fiatal nõnek, témája pedig a két világháború közti néprajzi gondolkodás
és módszertan tudomány- és szellemtörténeti feldolgozása.

A kiállításban, illetve mindenekelõtt az azt záró, 2005 februárjában megtartott szim-
pózium során és az annak anyagát magában foglaló kötet olvasásakor (Eugenie Goldstern
2005) én magam két tudománytörténeti olvasat között cikáztam. Nem is voltak ezek
szabályos párhuzamos történetek, talán inkább egy fonathoz hasonlíthatók, melynek
kettõ vagy több szála együtt, egymással tekeregve, folyton érintkezve, szétválva és egy-
befonódva s mégis két külön szálként halad tova. Ide-oda csapongásomnak a tudomány-
történetek között az lehetett az oka, hogy számomra, a Magyarországon nevelkedett,
tanult néprajzkutató számára az a tudománytörténeti korszak, amelyrõl Eugenie Gold-
stern kapcsán szó volt, az a módszertani megközelítés, amelyben munkája elhelyezhe-
tõ volt, az a tudományos-személyes kapcsolati háló, mely szakmai munkáját erõtelje-
sen befolyásolta, név szerint Michael Haberlandt, Leopold Rütimeyer, Arnold van Gennep
és a többi kutatóegyéniség szerepe egy alkalmasint kontinuus (kronologikus) tudomány-
történet egyik jól ismert szakaszának tûnt Számomra sokkal inkább így volt, mint aho-
gyan ezt az osztrák, svájci, francia, német diszciplínák képviselõinek szavaiból kihallani
véltem. Kissé sarkítottan fogalmazva: a két világháború közötti korszak tudománytörté-
nete a nyugati néprajzi tudományok mûvelõi számára egy nagyon határozott, karakte-
res paradigmaváltás elõtti korszak tudománytörténete. Emiatt persze nem kevésbé tar-
tozik hozzá az osztrák, a svájci, a német vagy a francia néprajzi tudománytörténethez.
Ugyanezen korszak tudománytörténete az 1980-as és az 1990-es években Magyaror-
szágon tanult néprajzkutató számára a néprajzi kutatástörténet kánonjához szerve-
sen tartozó �szigorlati kérdés� A következõkben e párhuzamos történetek néhány kap-
csolódási, illetve ellentétes pontját szeretném megemlíteni.

A kiállítás címe így hangzott: Ur-Ethnographie. Auf der Suche nach dem Elementaren

KUTI KLÁRA

Párhuzamos (tudomány)történetek
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in der Kultur. Az Ur-Ethnographie (õsnéprajz) fogalma abból az eszmeiségbõl nõtt ki,
amely a felvilágosodásban gyökeredzik, és egészen az ezredfordulóig meghatározó ré-
szét jelentette a történelemrõl alkotott képzeteknek, miszerint az emberiség története
egy folyamatos fejlõdés vonala mentén értelmezhetõ, ez a történelem egyetemes, sza-
bályszerû, szabályszerûségei megismerhetõk, és a belõlük levont tanulságok haszno-
síthatók. A fejlõdés ezen értelmezése szerint a kultúrák különbözõsége a fejletlen és
fejlettebb szakaszok törvényszerû sorrendjével magyarázható. A történeti és társada-
lomtudományi vizsgálatok a kulturális különbségek megismerésével a saját feltételezett
fejlõdés korábbi szakaszának megismerését feltételezték, a fejletlenebbnek tartott társa-
dalmak �jelenét� a saját, fejlettebbnek tartott társadalom �múltjaként� fedezték fel. Az
Ur-Ethnographie ebben az értelmezésben azt az állapotot volt hivatott jelölni, amellyel
az emberiség õseredeti kulturális helyzetét próbálta leírni Az Ur-Ethnographie teljesség-
re törekvõ feltárása, megismerése azzal kecsegtetett, hogy az egyetemesen érvényes
kultúra õsállapotát lehet majd általa megismerni. Mivel az emberiség fejlõdésében bizo-
nyos csoportok, népek elõrehaladottabbnak, fejlettebbnek számítottak, mások kevésbé,
ezért úgy feltételezték, hogy a kevésbé fejlett csoportok kultúrája, életmódja alapján lehet
megismerni saját, a fejlõdés sodrában már elveszített, õseredeti kultúránkat. Fejletle-
nebb gazdálkodásúnak számítottak a közlekedés és a kereskedelem fõsodrától messze
esõ, periferikusnak tekintett területek. Ott feltételezték a kultúrának azon maradványa-
it, reliktumait, melyek az elveszített õseredeti állapotot még õrizhették.

A kulturális evolucionizmusnak ez a gondolata áthatotta azt a korszakot, melyben a
néprajztudomány intézményesülése zajlott, és a történelmi fejlõdésbe vetett hit az elsõ,
de még a második világháború okozta rezignáció és szkepticizmus ellenére is a 20. szá-
zad utolsó évtizedeiig meghatározó volt (Sárkány�Somlai 2004).

A Monarchia: Európa kitsinyben?
A néprajztudomány kialakulása ebben a szellemtörténeti háttérben értelmezendõ, mégis
érdemes rámutatni az értelmezési keretek egy hosszan fennálló, bár átmeneteket és
interferenciákat megengedõ különbségére. Ennek szemléltetésére szeretnék emlékeztetni
a kiállításban és a katalógusban is szereplõ szövegrészletre, melyet Michael Haberlandt
a bécsi néprajzi gyûjtemény alakulásakor írt (Haberlandt 1895). Haberlandt a Monar-
chia területét a néprajzi összehasonlító kutatás ideális terepének tartotta, hisz itt egy
határon belül vélte megtalálhatónak a kultúra õseredeti állapotát még õrzõ népcsopor-
tokat, amelyeknek õsi gazdálkodása, életmódja hitelesen mesélt a kultúra gyökereirõl, s
ez az a feltételezett õsiség, azaz közösség (Gemeinsamkeit) � Haberlandt szerint � messze
felülmúlta a nemzeti jellegbõl adódó esetleges különbözõséget.

Alig néhány évvel Haberlandt szövege elõtt jelent meg az író Jókai Mór üdvözlõ be-
széde, melyet a Magyar Néprajzi Társaság alakuló közgyûlésén tartott (Jókai 1890): ci-
zelláltságában, fennköltségében, szófordulataiban ugyanaz a hangulat, ugyanaz az esz-
me. Jókai szerint kötelességünk a Monarchia népeinek megismerése, hogy saját egyedi-
ségünknek jobban a tudatában lehessünk, azt jobban értékelhessük. A gyökerek, a múlt
feltárása mellett ebben a szövegben más fényben jelenik meg az etnikus kultúra: mint a
különállóság, az egyediség hangsúlyozása, éppen nem az egyetemes emberi, hanem az
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etnikus egyedi. A �Magyarország Európa kitsinyben� gondolat (Csaplovics 1822) végül
is annak a kutatási hagyománynak vált mottójává, mely a Kárpát-medencében élõ né-
pek, népcsoportok kultúrájának sokszínûségével, vélt vagy valós különbözõségével az
etnikus népi kultúrák egymás mellett élését, kölcsönhatását volt hivatott bemutatni.

A néprajzi tudományok céljának ezen megkülönböztetése nem jelentéktelen és nem
is végleges. Most nem akarok kitérni itt részletesen a nemzetállamok kialakulásának, a
nemzeti nyelv és nemzeti kultúra hangsúlyozásának, illetve a népi kultúra nemzeti kul-
túrává avatásának nagyon is lényeges szellem- és politikatörténeti hátterére, ami Ma-
gyarországon � mint ahogyan több más kelet-európai államban is � a néprajzi tudomá-
nyok kialakulását és intézményesülését meghatározta. Legyen elég arra a különbségre
rámutatni, hogy azokban az államokban, ahol a nemzeti kultúra konstituálódása a po-
litikai függetlenségért vívott harcokkal egybeesett, ott a népi kultúra � etnikus kultúra �
nemzeti kultúra fogalmaknak egészen más konnotációja volt, ellentétben azokkal az ál-
lamokkal, melyek saját kultúrájukat egy terjeszkedõ birodalom terjeszkedõ � terjeszten-
dõ � kultúrájaként látták (Hofer 1994). Érdekes viszont figyelni arra, hogy a 19. század
végén még európai nagyhatalomnak számító � igaz, távoli gyarmatok nélkül, de Délke-
let-Európában egyértelmûen domináns szerepû � Ausztriában a kibontakozó néprajz-
tudomány még nem kap olyan etnikus színezetet, mint majd a Monarchia megszûnte
után. Michael Haberlandt úgy tekint a Monarchia területén fekvõ periferikus területekre
� Alpok, Szudéta-vidék, Balkán, kárpáti hegyvidékek (lásd Haberlandt 1909�1911) �, mint
a primitív kultúra megismerhetõségének kincsestárára, mely vetekszik a távoli tájakon
(értsd: gyarmatokon) kutatási lehetõséget élvezõ kutatók terepével.

A kultúra gyökereit rejtõ �õsiség� a tér- és idõdimenziók sajátos feloldódásából jön
létre.1  Az �õsi� nem egy idõben korábbit jelöl, hanem egy, az idõben végtelen, kezdeti,
eredeti �õsállapotot�. Az �õsi� jelenléte, a �különidejûség egyidejûsége�2  pedig térben
megragadható a �messziséggel�. Ami messze van, az idõben távol van. De maga a
�messziség� sem mérhetõ dimenzió: messze távol, messze fönn, a periférián, egy ön-
magunkhoz mint origóhoz vonatkoztatott messzeségben. Ennek a tér- és idõbeli távol-
ságnak a reciprocitásaként értelmezendõk például azok a kiállítások, vásárok, ahol az �õsi�
kultúra tárgyi vagy élõ reliktumait bemutatták: az egy helyre, elérhetõ közelségbe,
múzeumba begyûjtött messziség. Bessans, az az alpesi, magashegyvidéki falu, ahol
Eugenie Goldstern kutatását végezte, Európa közepe, az Alpok magaslatainak mint meg-
közelíthetetlen messzeségbe távolított tájnak egyik szelete értelmezendõ. Ebben az ér-
telemben mindegy, hogy hol is fekszik pontosan, hisz nem a földrajzi koordinátái alap-
ján, hanem az Alpok mint konstituált táj egyik pontjaként vált értelmezhetõvé.3

A 19. század közepén, amikor az osztrák néprajzi kutatásban az Alpok kap hangsú-
lyos teret mint az õsiség, a kultúra kezdeteinek õrzõje, akkor itthon az Alföld kap ha-
sonló szerepet. Az Alföld, amely pusztaságával, végtelenségével, egyediségével a ma-
gyarság õsi örökségét, keleti hozadékát, egyedülállóságát testesíthette meg. A kép kifor-
málódásában vélhetõen jelentõs szerepet játszott épp az osztrák hatalommal, az arra
jellemzõ hegyvidékkel szemben definiált másság, sajátság. Az Alföld pusztaságként,
végtelenségként, szabadságként értelmezett tájképe a 19. század elsõ felétõl tûnik fel
elõször az irodalomban, majd késõbb más mûvészetek képviselõinél is (Albert 2002).
Az Alföld a korabeli néprajzi kutatásokban nem a gabonakonjunktúrában gazdaságilag
megerõsödött, polgárosuló parasztságával jelentkezett, hisz rájuk nem a zárt, archai-
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kusnak minõsített kultúra volt jellemzõ, hanem pásztoréletével, melyben a honfoglalás
elõtti nomád állattartás reliktumait vélték felfedezni.

Az Alföldre osztott szerep, a magyarság hazájának szimbolizálása, a magyar �nem-
zeti táj� képzete � azaz állam, nemzet és etnikum viszonyának térbeli leképezõdése �
jelentõsen megváltozott az elsõ világháború utáni területveszteségek hatására, amikor
a határon kívül került területek földrajzi adottsága miatt a hegyvidéki táj került a szim-
bólumalkotás középpontjába.

A kiállítás és a konferencia címszava, az Ur-Ethnographie Leopold Rütimeyertõl szár-
mazik Felfogásában az etnográfusnak és folkloristának az volt a feladata, hogy az embe-
riség kultúrájának �õseredetét� megragadja és megtartsa akkor, amikor az még megta-
lálható, vagy épp kipusztuló reliktumaiban még fellelhetõ. Egy nép szellemi és anyagi
kultúrájának összessége a legalapvetõbb igények kielégítésére szolgáló eszközök (ház,
háztartás, gazdálkodás, öltözködés, táplálkozás) és a szellemi kultúra (díszítõmûvészet,
szokások) tárgyainak felgyûjtésével, a tárgyak keletkezésének, fennmaradásának és ki-
pusztulásának felrajzolásával, úgynevezett törzsfák meghatározásával volna megragad-
ható Ezt a tárgyak és elnevezéseik rendszerezõ gyûjtésével vélte elvégezhetõnek (Rüti-
meyer 1924:XIII, Einleitung). A tárgyak egyetemes idõ- és térbeli összehasonlíthatósá-
gának alapját a kulturális evolucionizmus azon tétele adta, hogy hasonló természeti
adottságok hasonló technológiai megoldásokat hoznak létre. A néprajzi gyûjtõ feladata
az volt tehát, hogy úgy válassza meg kutatási terepét, hogy az a lehetõ legjobban kép-
viselje a �primitív�, �õseredeti� állapotokat, s ott is csak azon jelenségekre koncentrál-
jon, amelyek ennek a történelemnek a kezdeteire utaltak. Minden más, új vagy hétköz-
napi, banális dolog érdektelennek számított, hisz � épp e törvényszerûség jegyében �
hétköznapi, mindenütt ugyanolyan, tehát megismerhetõ volt.

Eugenie Goldstern elsõsorban azokra a jelenségekre, tárgyakra koncentrált, melyek
ezt a muzeális értéket hordozták: gazdasági vagy világítóeszközök, egyszerû gyerekjá-
tékok stb. Amiben sajátos, korától és környezetétõl eltérõ módon viselkedett, s amiben
alkalmasint a tudományszak módszereit korán meghaladva követendõt tett, az a hosszú
távú terepmunka. Míg az elméleti alapozást maguknak tulajdonító, tiszteletre méltó urak
ebben �az emberiség története múzeumban� ülve, kiterjedt kapcsolati hálót, levelezést
ápolva többnyire a tárgygyûjtés tényére koncentráltak, Eugenie Goldstern több hóna-
pon keresztül, télen�nyáron ott élt abban a közösségben, melynek tárgyi anyagát gyûj-
tötte. A savoyai Alpok magashegyi faluja, Bessans lakóinak jó része télen az erõt próbá-
ló idõjárási viszonyok elõl városokba (Turin, Párizs) költözött, és csak nyáron tért vissza
az elsõsorban állattartást és minimális földmûvelést végzõ községbe. Ez a jelenség nem
kerülte el Eugenie Goldstern figyelmét, hanem épp arra késztette, hogy a modernizáló-
dás elõretörése elõl az archaikusnak minõsített tárgyakat begyûjtse.

Itthon a Herman Ottó által megalkotott, képviselt és máig ható eredménnyel elter-
jesztett fogalom, az õsfoglalkozások kutatásával a honfoglalás elõtti magyarság életmódját,
munkaeszközeit, gazdálkodását, annak reliktumait, illetve fennmaradását kutatták.
A �bolti portéka�, az újabb tárgyak használata nemcsak hogy érdektelen, de elítélendõ
volt, hisz kiszorította az õsi szerszámokat (Fejõs 2003:9, 33).

A két világháború közötti években a magyar néprajztudomány enciklopédikus indít-
tatású, monumentális mûben összegezte addig felhalmozott ismereteit (Bátky 1933�
1937). A második nagy generáció (Bátky Zsigmond, Györffy István, Viski Károly) által
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írt mûben mind a kulturális evolucionizmus elve, mind az õsfoglalkozások maradványai-
nak, illetve egyéb kulturális reliktumok felgyûjtésének szükségessége, az egyetemes s
azon belül a magyar kultúra õstörténeti rétegei néprajzi feltárásának feladata megtalál-
ható volt.

A néprajzi kutatás történetiesítése: a befejezetlen múlt
A kritikus és reflexív tudománytörténet-írás a második világháború utáni évtizedekben
zajosan és határozottan vált el a kronologikus tudománytörténeti felfogástól. Nem mernék
vállalkozni arra, hogy a német nyelvû néprajzi tudományokban Abschied vom Volksleben
címmel aposztrofált paradigmaváltás fõbb lépéseit, kritikai pontjait, eredményeit és ref-
lexióit összefoglaljam, sõt még a magyar recepció teljes ismertetését sem vállalom. Két
kulcsfogalom továbbélése foglalkoztat engem ebben a már emlegetett tudománytörté-
netek közötti kalandozásban: ez a történeti néprajz koncepciója, illetve a kultúra válto-
zatos értelmezése.

A magyar néprajz történetiségrõl vallott felfogása röviddel a második világháború elõtt,
de fõleg utána kiszélesedett.4  Nem szûnt meg az emberiség egyetemes kultúrájának
gyökereit a népi kultúra reliktumaiban feltáró felfogás, melynek szellemében a gazdálko-
dás és az anyagi kultúra tárgyai, illetve azok elnevezése alapján archaikus eljárások, tech-
nikák, ismeretek megléte, maradványai után kutattak. E megközelítés hatását megtalál-
hatjuk a Magyar néprajzi atlasz monumentális vállalkozásában (az 1960-as évektõl), mely
az anyagi kultúra szegmenseinek emlékét rögzítette, egy korábbi állapotot (a 19. és 20.
század fordulóját) alapul véve.

Az úgynevezett történeti néprajzi kutatásoknak egy új, Tálasi István vezette, buda-
pesti egyetemi tanszék adott intézményes keretet. Kutatási tematikájának kánonját el-
sõsorban a gazdálkodási rendszerek feltételezett fejlõdési szakaszai határozták meg: a
gyûjtögetéstõl a halászaton, vadászaton át az állattartó-földmûvelõ rendszerekig, az egy-
szerûbbtõl a komplexebbig vezetõ feltételezett fokozatok. Alapvetõ elmélete pedig ab-
ban a (marxista) tételben állt, hogy az anyagi kultúra a termelési módok kifejezõje �
tehát az anyagi kultúra jelenségeinek és eszközeinek, ezek változásának módszeres és
teljességre törekvõ felgyûjtése és klasszifikációja � �rendszeres területgondozással, mind
tárgygyûjtéssel, mind a szóhagyományok és a nyelvi anyag felgyûjtésével� � az egyes
jelenségeknek �nemcsak korát, kronológiáját [�], de keletkezésük, alakulásuk, elmara-
dásuk okát� magyarázhatja meg, és �a fejlõdés törvényszerûségeinek megállapítását�
(Tálasi 1955: 9, 13) teszi lehetõvé. A gazdálkodás kutatásában továbbra is helyet kapott
a �folyamatos maradványként élõ archaikus eljárások� iránt táplált tisztelet, a gazdálko-
dási ismeretek vagy ipari tevékenységek �alsó tudásszintje és feltétlen szükséges esz-
közkészlete� iránti fokozott érdeklõdés, a �még mindig vizsgálható és önellátásra ter-
melõ kézi eszközök� vagy a �kapitalizmus technikai fölényével nem bíró és pusztulásnak
induló eszközök� sürgetõ megismerése (Tálasi 1955:13). A vizsgálatok társadalmi hát-
terét a �paraszti réteg�, a �dolgozó, alávetett osztályok�, a vélelmezett �önellátó paraszti
gazdaság� képviselõi alkották

A két történetiségfelfogás kényelmesen megfért egymás mellett, egyáltalában nem
zárva ki egymást; a gazdálkodás történetének, termelési mód és életmód összefüggésé-
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nek és fejlõdésének e fenti elve volt az a fogalmi-tartalmi váz, amely a néprajzi tudást �
annak legalapvetõbb szintjét, az egyetemi szigorlatot � meghatározta, s e kutatási ha-
gyomány kialakulása konstituálta a diszciplína történetét A fenti fogalmi-tartalmi keret
által meghatározott társadalmi háttérnek a parasztság számított, kitekintéssel a parasz-
ti termelésre ható, azzal kereskedelmi forgalomban álló kézmû- és céhes iparra, illetve a
mezõvárosi lakosságra5

Volt ebben a történetifejlõdés-koncepcióban egy sajátos feszültség, amennyiben az
a valaha létezett, teljesnek, egésznek tételezett �népi kultúra� fejlõdését vizsgálta: a
történeti fejlõdés egy olyan ideálállapotra mutatott, amelyet az idõ egy fiktív (imaginá-
rius) állapotában vélt létezõnek, s amely fiktív (imaginárius) idõ elmúltával ennek a �népi
kultúrának� már csak a maradványait, reliktumait, emlékeit, de azt �még mindig� fel le-
hetett lelni. A �pusztuló, megszûnõ maradványok� megmentésének 24. órája hosszú
évtizedeken keresztül sürgette a kutatókat, ezt az utolsó órát végtelenné nyújtva, az
elmúlást, a megszûnést, magát a múltat befejezetlenné téve.6

Sem a köztudatban, sem a néprajzi tudományokon belül nem volt egységes a �népi
kultúra�, a �paraszti kultúra� vagy a �parasztság� definíciója és használata,7  és arról
sem volt tudományos konszenzus, hogy egyáltalán szükség volna egységes definiálási
törekvésre.8  A német nyelvû paradigmaváltásra a hazai tudomány � annak idején is és
késõbb is � kétféle módon reflektált: az egyik szerint a német nyelvû néprajzi tudomány-
ban indokolt ideológiai revízió itthon nem vált szükségszerûvé, a másik szerint a nyu-
gat-európai parasztság társadalmi fejlõdése gyökeresen eltért a magyarországiétól, és
az, ami ott már megszûnt, nálunk még megtalálható (volt) (Paládi-Kovács 2002:109�
127). Ez utóbbinak különös nyomatékot adott, hogy a magyar nyelvterület keleti zóná-
jában � különösen Erdélyben és Moldvában � lehetett terepmunkát végezni, ahol a sze-
génység és gazdasági elmaradottság a �paraszti kultúra� további kutatására teremtett
lehetõséget, tovább nyújtva azt a bizonyos 24. órát.

1997-ben, több évtized után megjelent magyarul Fél Edit és Hofer Tamás átányi
monográfiáinak egyike, az elõször németül publikált Bäuerliche Denkweise�, mely
magyarul visszakapta az eredeti kézirat címét: Arányok és mértékek a paraszti gazdálko-
dásban. A magyar publikáció tiszteletére egy könyvreferáló folyóirat úgynevezett tisz-
teletkörében kollégák szóltak a kötetrõl, az átányi kutatásról, az abban leírt (vagy leírottnak
vélt?) paraszti kultúráról (Tiszteletkör 1998). Az egyik véleménytípus szerint Átányban
az 1950-es, 1960-as években még a paraszti kultúra utolsó maradványait lehetett gyûj-
teni, mely a kollektivizálás fémjelezte gazdasági-társadalmi változásokban megszûnésre
ítéltetett, és az az idõbeli �kimerevítés� (a háború elõtti állapotok leírása) az integráns-
nak, zavartalannak, eredetinek minõsülõ állapotot �rekonstruálta�, bepótolhatatlanul.
A másik felfogás szerint Átányban az 1950-es, 1960-as években a paraszti kultúrának
azt az idealizált felfogását lehetett megragadni, amellyel a közelgõ (illetve nagyon is je-
len lévõ) kollektivizálás fémjelezte gazdasági-társadalmi változásoktól lehetett elhatáro-
lódni, ennyiben ez nem egy valaha létezõ kultúra maradványa, hanem nagyon is a je-
lenben választott kulturális praxis, stratégia. Más megközelítésben az a kérdés merült
fel, hogy az arányos és mértékletes gazdálkodás és háztartásvezetés mint normatív
magatartásforma miért épp mint �paraszti� kultúra tételezõdik (Köstlin 1991). Az 1980-
as évek közepétõl épp Hofer Tamás tanulmányai (Hofer 1989; 1994) mutattak rá a népi,
a nemzeti és paraszti kultúra konstrukciójának társadalmi hátterére, illetve az etnikus
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(népi) kultúrák és a populáris kultúra eltérõ értelmezési keretére. A történeti rekonst-
rukcióról és paraszti kultúráról szóló, egymástól teljességgel eltérõ interpretációk jelleg-
zetesen tükrözik a diszciplínán belül fellelhetõ megközelítések különbözõségét.

Tudománytörténetek nyilván különbözõ kiindulópontokból írhatók, enciklopédikus
indíttatású, kronologikus rendû áttekintések, eszme- vagy kutatástörténeti, ismeretelmé-
leti megközelítések, vagy nagy elõdök, kiemelkedõ személyiségek, vagy szürke eminen-
ciások munkásságának történeteként.9  Az Eugenie Goldstern munkásságát feldolgozó
kiállításban és konferenciában a kronologikus tudománytörténeti olvasat szembetalál-
kozott a reflexív, kritikai tudománytörténettel, amely politikai, ideológiai és ismeretelmé-
leti összefüggésrendszerben színezte át az egyébként oly ismerõsnek tûnõ képet.

JEGYZETEK

1. Az �õsiség�, egyszerûség vonzó összefonódása a modernitásban volt Konrad Köstlin elõadásá-
nak központi motívuma. Az Alpok mint az etnográfiai megismerés, illetve mint az induló turiz-
mus választott terepe volt Bernhard Tschofen elõadásának témája (lásd a konferenciakötetben,
1. lábjegyzet).

2. Bloch (1989:111) parafrázisa. Lásd Köstlin 1973, illetve Bausinger 1989.
3. Ezt szimbolizálta az a tény is, hogy számomra, aki nem tudtam, hol van Bessans, a konferencia

második napján, a kiállításban látható, még Eugenie Goldstern korában szerkesztett térkép volt
az egyetlen, amely alapján a község földrajzi helyét megtudhattam. Ezt felfoghatjuk könnyed
humorként is, de arra is rámutat, hogy a diszciplínán belüli más értelmezési keretben a térbeli,
idõbeli, tárgyi vagy társadalmi tények �valósága� alkalmasint szembekerülhet a szimbólumok
jelentésének �valóságával�.

4. A kulturális evolúció, illetve a neoevolucionista elméletek hatásáról a társadalomtudományok-
ban lásd részletesen: Sárkány�Somlai 2004 és Borsos 2004. Általában a magyar néprajzi kuta-
tásról a háború után: Sárkány 2005 és Kuti 2005.

5. Hozzá kell még tenni, hogy a magyar nyelvterület etnikus csoportjainak, az etnikus kultúrá-
nak, etnikus sajátságoknak a vizsgálata � a szovjet néprajzi kutatás elméletével megerõsítve �
szintén jelentõs teret kapott a kutatási (és oktatási) kánonban.

6. A történeti néprajzi kutatáson belül másik utat jelentett a kulturális jelenségek középpontba he-
lyezése, amely együtt járt a társadalmi rétegzõdés háttérbe szorításával, és inkább kultúr-, mûve-
lõdés-, illetve gazdaságtörténeti hangsúlyú vizsgálatokat eredményezett. A történeti néprajzi
kutatásnak ez a megközelítése találkozhatott volna leginkább az 1980-as évek elején a történeti
antropológia újnak számító irányzataival; ennek az interdiszciplináris esélynek részletes magya-
rázatára itt nem térhetek ki (lásd Hofer, szerk. 1984, illetve Sebõk, szerk. 2000 kötet elõszava).

7. A parasztság fogalmának definiálására történeti, antropológiai és etnográfiai oldalról is szület-
tek maradandó eredmények, melyek azonban nem voltak átfogó hatással a teljes diszciplínára.
Összefoglalóan lásd Sárkány 1983.

8. Lásd A kultúrakutatás esélyei címû vitát a Replika folyóirat 1994. évfolyamában.
9. Herbert Nikitsch elõadása az osztrák néprajzi társaság zsidó származású kutatóinak életútját

foglalta össze, külön kiemelve a legkülönbözõbb szubjektív meggyõzõdéseket, életfelfogáso-
kat; Christian F. Feest elõadását pedig annak a hosszú távú konfliktusnak szentelte, mely Michael
Haberlandt és a Museum für Völkerkunde akkori igazgatója, Haberlandt hivatali fõnöke, Franz
Heger között volt. Személyeskedéstõl sem mentes viszonyuk nem maradt hatástalan a Volks-
kunde versus Völkerkunde intézményesülésére.
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