
Kevés olyan oktató volt hazánk-
ban, aki egyetemi pályafutását Ko-
lozsvárott kezdte, s az állampárti
rendszerben is professzorságig ju-
tott Magyarországon. E kevesek kö-
zé tartozott Gunda Béla, akinek
századik születésnapját konferen-
ciával ünnepelte meg a Debreceni
Egyetem. A volt kollégái, munka-
társai és tanítványai által tartott
elõadások szerkesztett formáit köz-
readta az Egyetem Studia Folklo-
ristica et Ethnographica sorozat 62.
kötetként. Bár kissé lassan jelent
meg a köszöntõ kötet, de a benne
olvasható írások nemcsak a Debre-
cenben végzett néprajzosoknak, ha-
nem a magyar nyelvû szakemberek-
nek is kiváló tájékozódást jelente-
nek. A Bartha Elek szerkesztésében
napvilágot látott 200 oldalas könyv
kemény borítóval, szép betûkész-
lettel, jól olvashatóan kerül az olva-
só kezébe. Borítóján a Debreceni
Egyetem központi épülete III. eme-
leti folyosójának falán felavatott
dombormû látható, amely már léte-
zésével is különlegesség. Korábban
nem volt szokás az épületben – még
a híres professzorok esetében sem –
az általuk naponta használt út mel-
lé emlékezõ táblát tenni. A centená-

riumi eseményt szervezõk kiválóan
választottak helyet a dombormû-
nek, mivel Gunda Béla ezen az
emeleten és az itteni folyosón élte
életének nagy részét 1949-es debre-
ceni megjelenése és 1994-ben bekö-
vetkezett halála között.

A kötetet szerkesztõjének négy-
oldalas összegzése után három
nagy egységbe csoportosították az
elõadásokat. Külön esik szó A pro-
fesszor bemutatásáról, akirõl Újvári
Zoltán, négy évtizedig kollégája rö-
videbben és személyes hangvétel-
ben emlékszik. A másik szintén ta-
nítvány – Paládi-Kovács Attila –
akadémiai emlékbeszédben részle-
tesen értékeli a pályafutást. Felvil-
lantja azt a széles személyi kapcso-
lati hálót, melynek segítségével
Gunda szinte minden komolyabb
néprajzi írást megkapott Európá-
ból, szinte minden új módszert,
elemzést elsõ kézbõl olvashatott,
hiszen a legfontosabb nyelveket
beszélte. A német és a francia mel-
lett a gyermekkorában megtanult
szlovák, majd erre épülve a többi
szláv nyelv, illetve a román hasz-
nálata lehetõvé tette számára a Kár-
pát-medence lakóinak személyes
vizsgálatát is. Így tudta azt az
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összehasonlító néprajzi módszert
kialakítani és a gyakorlatban meg-
valósítani, melyre rajta kívül azóta
is kevesen alkalmasak. A svédor-
szági ösztöndíja alatt olyan életre
szóló munkakapcsolatot alakított
ki, melynek segítségével a „vasfüg-
göny” mögé zárt Magyarországon is
értesült a tudomány korszakbeli
újításairól. Megtanulta és haláláig
következetesen be is tartotta, hogy a
néprajzosnak terepen kell lennie, s
hallgatóival, kollégáival rendkívül
sok helyen fordult meg a Kárpát-
medencében. A sokféle benyomás,
gyûjtés eredményeként igen szerte-
ágazó volt a publikációs tevékeny-
sége, s ennek is tudható be, hogy
kevés nagy összefoglaló munkát
adott ki. Annál több „csillogó
gyöngyszemet” tett az asztalra a kü-
lönféle „aprónak” vélt tárgyak, szo-
kások, események rögzítésével, me-
lyeket szerencsére többnyire sike-
rült lexikonokban, különféle ösz-
szegzésekben kiadnia. Gyakran tü-
relmetlen volt magával szemben is,
de a „kicsi mérges öregúr” elvárta
mástól is a pontosságot, a megbíz-
hatóságot, s ha ennek hiányát ta-
pasztalta, akkor lobbanékony termé-
szetének nem nagyon szabott gátat.
Mindezekrõl részletesen esik szó az
emlékbeszédet mondó volt tanít-
vány, majd immár szintén akadémi-
kus Paládi-Kovács Attila írásában.

A konferenciakötet másik nagy
csoportját A tanár címszó alá ren-
dezett fejezet adja, melyben hat
volt tanítványa, kollégája ír meste-
rükrõl. Pozsony Ferenc – a mai
utód – részletesen elemzi Gunda
Béla kolozsvári professzori tevé-
kenykedését. Mielõtt a mindössze
négy tanévnyi munkásságot bemu-
tatná, szót ejt a Ferenc József Tudo-
mányegyetemen megkezdett nép-
rajzi oktatásról. Hermann Antal
kurzusain a szakma késõbbi kivá-

lóságai nevelõdtek (Gyõrffy István,
Visky Károly, Bálint Sándor stb.),
de a trianoni békediktátum után
Szegedre költözõ intézmény nem
tudott komoly hatást gyakorolni 
az erdélyi szakember-ellátottságra.
Megváltozott a helyzet 1940 de-
cemberében, s a második bécsi
döntés után visszatelepült magyar
egyetemen Visky Károly újjászer-
vezte a néprajz oktatását. A tan-
székvezetõ távozása után kiírt ál-
lásra a sikertelen elsõ forduló után
1943-an heten adták be pályázatu-
kat a második körben. Köztük volt
Gunda Béla is, akirõl Prinz Gyula
bíráló szakértõként írta: „Benne
láttam az új nemzedék legerõsebb
tudós egyéniségét.” Így került nyil-
vános rendes tanárként professzori
státusba Gunda Béla Kolozsvárott
1943 õszétõl. Oktatott, több alapve-
tõ tankönyvet írt, elindította az Er-
délyi Néprajzi Tanulmányok kilenc
füzetet megélt sorozatát, és kine-
velte a következõ évtizedek kutató-
it, tanárait. A Kolozsvárott maradt
Magyar Tudományegyetem, majd
Bolyai Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának dékánja is
volt a román idõszak kezdetén.

A recenzens itt betûz egy jóval
késõbbi kis történetet Gunda Béla
kolozsvári tevékenységérõl. A Kos-
suth Lajos Tudományegyetem hall-
gatójaként 1975-ben az egyik évfo-
lyamtársnõnk diplomamunkájához
nagyon keresett egy az Erzsébet Tu-
dományegyetemen megvédett dok-
tori dolgozatot, amely a Bölcsészet-
tudományi Kar 1940 karácsonyán
tanárostól, könyvtárastól történt
kolozsvári átköltözése során eltûnt.
Mivel Gunda professzor úrtól sze-
mélyesen hallottam a román idõ-
szakbeli dékánságáról, javasoltam
Mohos Máriának, hogy kérdezzen
rá a doktori dolgozatok hollétére.
Rövid beszélgetés után kiderült,
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hogy dékánként – a Vörös Hadse-
reg határon nem vizsgált teherautó-
it felhasználva – ügyesen átmentet-
te Debrecenbe a pécsi egyetemi
könyvtár nagy részét. Harminc év-
vel késõbb így bontottak ki egy ka-
tonai ládát, benne a keresett dolgo-
zattal, amely Gunda Béla elõrelátá-
sa miatt olvasható ma is Magyaror-
szágon, bár nem Pécsett.

A korabeli felsõoktatási és tudo-
mányos elõrelépés útja a doktorált
tanárok habilitációján keresztül ve-
zethetett a professzori kinevezésig.
Barna Gábor arról ír, hogy az 1941
õszére kitûzött eljárást milyen lép-
csõfokok elõzték meg Gunda Béla
esetében. A néprajzi kapcsolatok a
Balkán-félsziget és a Kárpátok me-
dencéje között címmel megtartott
elõadás bírálói bizottsági tagjainak
részletes bemutatása mellett a ma-
gántanári képesítés elfogadását és a
miniszteri kinevezést is közli a ké-
sõbbi tanítvány és szegedi tanszék-
vezetõ Barna.

A Rákosi-korszak legvadabb
éveiben volt a Professzor a Kossuth
Lajos Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának dékánja
(1951-tõl két cikluson át). Bár volt
vezetõi tapasztalata, Bársony Ist-
ván nagyon pontosan bemutatja,
hogy mennyire más volt ez a fel-
adat, mint az öt évvel korábbi ko-
lozsvári megbízatás. Az egyetem
teljes pártirányítás alá vétele után
és annak ellenére is „Látható ered-
mények” születtek Gunda dékánsá-
ga idején, bár ezt idõnként csak
úgy tudta elérni-fenntartani, hogy
a legmesszibbig hajlandó volt el-
menni az „önkritika alkalmazásá-
ban”, de a képzés sérülés nélkül
mûködött.

A kései tanítvány és utód,
Keményfi Róbert a Néprajzi Intézet-
rõl 1961-ben készült értékelést adja
közre. A teljes terjedelmében mellé-

kelt akkori dékáni összegzés igen
részletes, kiterjed mindenre. Az ép-
pen soron lévõ egyetemi reform
kapcsán dicsérõleg szól a hallgatók-
kal kialakított kiváló kapcsolatról, 
a példaértékûen pontos adminiszt-
rációról, de hiányolja a tudományos
diákkört és a budapesti szaktanszé-
keivel való közös munkát.

Dám László hallgatóként, majd
végzés után oktatóként közvetlen
napi kapcsolatban volt a Profesz-
szorral, és személyes benyomásait
foglalja össze a Gunda Béla, a pe-
dagógus címû írásában.

A néprajzi oktatást megelõzõ
korszak múzeumalapítóit, a szak-
emberképzés elsõ lépéseit adja
közre Bodó Sándor. A különféle
tanfolyamok, hosszabb-rövidebb
gyakorlatok tanári karait, a kurzu-
sok résztvevõit ismertetõ tanul-
mányban szó esik az átadott tudás-
ról, a képzések hasznosulásáról.

A tanulmánykötet negyedik
nagy egysége A kutató cím alatt fog-
ja össze a Professzor szakmai tevé-
kenységét. A Székesfehérvárott ki-
tûnõ munkát végzõ Lukács László
alapos és pontos tényfeltárást vé-
gez Gunda Béla néprajzi látásmód-
járól. A rendkívül szétágazó kutatá-
sokat néhány elem fûzi össze, me-
lyek alapjai még fiatalkorában ala-
kította ki a Professzor. Az egyik elv
a magyarság kutatása, de egyúttal
az európaiság megtartása. Kiemel-
ten fontosnak tartotta a tudomá-
nyos igényességet és ennek plántá-
lását a fiatalokba. Kezdeti (hazai
ügyek miatti) radikalizmusát fel-
váltja a Kárpát-medencében élõ né-
pek összehasonlító tanulmányozá-
sa és a  Balkán jobb megismerésé-
nek igénye. Kutatási tapasztalatai
visszahatottak és gyarapították a
vizsgált témákat. Nagy figyelmet
fordított a külföldi összehasonlító
munkák megismerésére és megis-124
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mertetésére, – még az Európán kí-
vüli térség eredményeire is.

Az óriási terepi tapasztalatok és
a szomszédos országok szakembe-
reivel fenntartott kiváló kapcsolat
alapján jutott el a Selmeczi-Kovács
Attila által jegyzett A Kárpátoktól a
Balkánig témakörig, melynek fel-
dolgozása során elkészült a Gunda
Béla eszköz- és tárgytörténeti kuta-
tásai címet viselõ írás. A szerzõ be-
mutatja, hogy a Professzor már elsõ
szakmai lépéseit is tárgyak körében
tette, s ezt a kapcsolatot egész éle-
tében fontosnak tartotta. Lehetett
az mindennapi használati eszköz
vagy faháncs, találkozhatott vele
különféle helyeken, mindig kereste
a kialakulásának táji-földrajzi hát-
terét, elvégezte más népek eszköze-
ivel történõ összevetését.

A folyamatos összehasonlítások
eredményekét kialakult elképzelé-
seirõl Viga Gyula ír A vándorlás és
Közép-Kelet-Európa vándorai Gun-
da Béla néprajzi szemléletében cí-
mû tanulmányában. A miskolci ta-
nítvány kimutatja, hogy a Pro-
fesszor következetesen vallotta a
térségbeli kultúrák archaikus voná-
sait, melyek megléte a legmozgéko-
nyabb pásztorok sok helyszínen le-
zajlott vizsgálata során egyértelmû-
en igazolódott. A kereskedelmi
kapcsolatok fontossága, a szerve-
zett árucsere hatása jól jelezte a
szomszédos népek egymásra gya-
korolt hatását.

Petercsák Tivadar Egerben élõ
volt tanítványa A szlovák vándor-
iparosok interetnikus kapcsolatai
címmel közreadott tanulmányában
a drótos és üveges tótok területi el-
helyezkedését és magyarországi, il-
letve külföldi munkavállalási kör-
zeteit írja le. Egyértelmûen igazolja
Gunda nézeteit a szomszédos né-
pek kölcsönösen egymásra ható
kultúrájáról.

A „gyûjtögetés és zsákmányolás
témakörében” megjelent Gunda-
írások alapján rajzol képet errõl a te-
rületrõl Szilágyi Miklós, aki bemu-
tatja a korai cikkekhez képest átala-
kult nézetét, az „etnobotanikai”
szemlélet megjelenését. A vadásza-
ti, vadfogó módszerek és eszközök
kapcsán kibontakozó vita rövid
összefoglalása, a méhészkedésrõl és
a halászatról közölt írások értékelõ
értelmezésének fennmaradt felada-
tira hívja fel a szerzõ a figyelmet. 

A kiemelkedõen sok terepmun-
kán készült számtalan fényképrõl
ad rövid összegzés Bereczki Ibolya
Mirõl beszélnek a debreceni Népraj-
zi Intézet fotóletárkönyvei? címmel.
A következetesen fekete-fehér fotó-
kat készítõ Gunda Béla – a többi te-
vékenységéhez hasonlóan – tudato-
san használta a fényképezõgépeit,
dolgozta fel maga, majd diákjai a fil-
meket. Saját publikációiban sokat
közreadott a terepen készült képek-
bõl, és diákjai is megörökítették a
Professzort munka közben.

Az írások rövid angol nyelvû
összefoglalója és a szerzõk elérhetõ-
sége zárja a kötetet, melyet termé-
szetesen elsõsorban a tanítványok,
kollégák forgatnak örömmel, de
több írás a történészek, régészek
számára is nagyon hasznos olvas-
mány! A Debrecenben néprajzot
hallgató (de diplomát nem szerzõ)
recenzens nemcsak örömmel, ha-
nem megindultan olvasta a kötetet,
mivel a szakterület egyik kimagasló
hazai és európai egyéniségének
szertágazó tevékenysége bontako-
zott ki a tanulmányokból. Gunda
Bélát nemcsak érdemes volt és él-
ményszámba ment hallgatni, de a
róla szóló megemlékezésekbõl is su-
gárzik hatása. Kell ennél több egy
tanárnak, egy kutatónak, egy mes-
ternek?

Majdán János
téka
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