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Napjaink egyik elfogadott értékelése, hogy a jelenkori társadalomtudományi paradigmára
az emlékezetfordulat és prezentizmus a jellemző. Szintén érzékelhető, hogy a mély társa-
dalmi identitás válság és a reprezentációs válság kiegészül az élénk társadalmi kritikával.
Felismerhetőek társadalmi aggodalmak, melyek között erőteljesen jelen van az amnéziától
való félelem és az autentikusság kérdése is. A hagyományos értelmező keretrendszerek fel-
bomlását követően, a korábbi nagy narratívak már nem adnak minden kérdésre hiteles vá-
laszokat. Az etnieitás gyökerei felől közelítve a mindennapok kulturális gyakorlatához, az
etnikus tudat létezésmódjához, a mai kutatási paradigmák egyik legmarkánsabb elemét tár-
gyalja a néprajzi kutatás. A lokális, a regionális, a felekezeti, a szociális identitás egyaránt
része az egyének, családok s tágabb közösségek önmeghatározásának, s ezáltal egyértel-
műen kínálja magát feladatként és kihívásként a néprajzkutatók számára. Megállapítható,
hogy közösséget összetartó, szimbolizáló szokások ma is keletkeznek, a hagyományok újra-
élednek, s munkál a hagyomány teremtés igénye is mindennapjainkban.

A fenti folyamatok a magyarországi modern városi-urbánus tematikát is jellemzik. Ezért
is különösen értékesek az olyan hiteles tudományos kutatások, melyek eredményei az iden-
titás szolgálatában teljesednek ki. Ekként értékelhetjük Szilágyi Miklósnak a mezővárosi
kultúráról készített történeti-néprajzi tanulmányait, melyeknek újabb kötete jelent meg a
közelmúltban.

A szerző már az 1960-as évek közepétől a levéltári kutatásokon alapuló történeti nép-
rajzi kutatásokra helyezte a hangsúlyt munkásságában, és kitartott e mellett, ötven éven át.
Vonatkozó kutatásaiban kitüntetett helye van az alföldi mezővárosok történeti-társadalom-
néprajzi tematikájának. Kötődését a kutatási témához és területhez kiválóan érzékelteti a
kötet ajánlása, melyben adatközlő anyósának, Bányai Sándorné Ábri Juliannának és az
Ábri-ősöknek ajánlja művét.

A mezővárosok története a Kárpát-medence múltjának egyik legizgalmasabb, sok problé-
mát felvető területe. A mezővárosi kultúra közvetítő szerepet töltött be a falusi-paraszti és
a szabad királyi városi nemesi vagy polgári életmód és műveltség között. Ennek megfelelő
sajátos település-, gazdaság-, társadalom-, és építészettörténeti arculattal rendelkezett. Szilágyi
Miklós alföldi mezővárosokról írt műveinek első gyűjteménye 1995-ben jelent meg Deb-
recenben a Mezővárosi kultúra - paraszti műveltség; Történeti-néprajzi dolgozatok és elem-
zési kísérletek címmel, a Folklór és Etnográfia sorozat 87. köteteként. Az ebben a kötetben
összegyűjtött írások, esettanulmányokra épülő távlatos módszertani elemzések, a tudomány-
szak vonatkozó eredményeit érdemben alakították az utóbbi évtizedekben.

Az azóta eltelt 17 esztendő során készült újabb dolgozatokat foglalja össze az idén meg-
jelent tanulmánykötet. A könyvben 24 hosszabb-rövidebb dolgozat olvasható, melyek válto-
zatos témáit egybefűzi a lokális és társadalmi keret, az alföldi mezővárosok világa. Szilágyi
Miklós e tanulmányaiban hangsúlyos helyet kapnak az anyagi kultúra vonatkozásai (állat-
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tartás, földművelés, táplálkozás, közlekedés stb.), de markáns egységet képeznek a társada-
lom-néprajzi témák (jogszolgáltatás, demográfia) is. Behatóan foglalkozott a 18-19. századi
helyi közösségek termelési szervezetével, önszerveződési és önigazgatási formáival, a nem-
zetiségi-felekezeti együttélés, a migráció kérdéskörével. Nincs terünk a kötet összes tanul-
mányát részletesen értékelve bemutatni, csupán egyes dolgozatoknak a recenzens önkénye
által kiragadott említését vállalhatjuk fel, kiemelve az általunk legfontosabbnak ítélt jellem-
zőiket.

A kötet első tanulmánya Az alföldi mezővárosok történeti sorsa című írás, melyben kuta-
tástörténeti, tudománypolitikai szempontokat is felvet a szerző, tömören értékelve Györffy
István és Erdei Ferenc klasszikussá érett mezőváros koncepcióinak jellemzőit. A fogalmak
mértéktartó és pontos alkalmazását hangsúlyozza a vitás kérdésekben, a ma is zajló urba-
nizációs folyamatok elemzésében. Hasonlóan összefoglaló jellegűnek ítélem a kötet Otthon-
teremtés, faluközösséggé szerveződés-idegenben című dolgozatát, melynek előzménye a
Magyar Néprajz kézikönyv sorozat Társadalom kötetében megjelent fejezetrész. A migráció,
a telepesmozgalmak, történeti jellemzőinek értő elemzése (hasonlóan a kötetben szereplő
Relatív túlnépesedés, továbbtelepülés. Békés megyeiek részvétele Bácska és Bánát benépe-
sedésében című íráshoz), amellett, hogy pl. a harangnak, mint rituális kelléknek szimbolikus
jelentőségét igazoló adatokat közöl, az identitás megőrzésének, a kontinuitásnak aktuális
kérdéseihez szolgáltat releváns ismereteket.

A kötetben utolsó előttiként szereplő Angária - dézsma - robot című tanulmány a Magyar
Néprajzi Társaság Györffy István díjának átvételekor hangzott el a Társaság közgyűlésén
1999-ben, majd az Ethnographiában jelent meg először. Az előadás témáját a díjazott sza-
badon választotta, s az a tény, hogy ezt a komplex társadalomnéprajzi témát kutatástörténeti
- esetenként tudománypolitikai - összefüggéseket is felvillantva adta elő, önmagában is
üzenetértékű. A legfontosabb paraszti életszabályozó elvek példaszerűen pontos elemzése
olvasható ebben a munkában.

Szilágyi mezővárosokkal kapcsolatos tudományos kutatásainak egyik központi kérdése
az, hogy az alföldi mezőváros milyen, a falusi parasztközösségekre nem jellemző szerve-
zettel és kulturális jellemzőkkel rendelkezett/zik? Ezt tárgyalja a tanulmánykötet több dol-
gozata is, így A mezővárosi társadalom belső szervezete és külső kapcsolatai a 18. század
végi és a 19. század eleji Túrkevén című. A városi hagyományok szerepe, a levéltári elmé-
lyült kutatómunkával párosuló érzékeny terepmunkás eredményeivel együtt válik valóban
érzékletesen bemutatható, érvényes érvrendszer alkotóelemévé. A szerző olyan jelenségekre
felfigyelt, mint a kunsági öntudat megnyilvánulási formái a szűkszavú levéltári források-
ban, így pl. a ,jött ment kóborló jobbágy..." szidalmazás súlyosságát jelezve, vagy a helyi
kereskedők érdekvédelmének jogosultsága az 1798-ban feljelentett idegen származású
„alattomos kurta kocsmárosok" büntetése kapcsán. Szintén a jogszolgáltatás, a szokásjog
mint elsődleges jogforrás jelentőségének szemléltetése A nagykunsági helyi jogszolgáltatás
szokásjogi alapja című tanulmánynak. A tanácsjegyzőkönyveket előszeretettel használja
forrásként a szerző, igen sokrétűen újraértelmezve az azokban megőrzött adatokat -
tényeket. Számos adattal alátámasztva tisztáz olyan jogszolgáltatási jellemzőket, mint pl.
a károkozás véletlen, akaratlan, elkerülhetetlen, vagy bűnös szándékosság esetei. A nyil-
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vánvaló érdekellentétek által feszített helyi társadalmak hétköznapjainak, a közösségek és
vezetőik ellentmondásos viszonyainak valós és hiteles megismerését célozza az esettanul-
mányi elemzés. Ez a tanulmány is igazolja, hogy Szilágyi Miklós tanulmányai milyen széles
interdiszciplináris körben hasznosíthatóak.

A mezővárosi közösségen belüli feszültség a témája szintén a Túrkevei szitkozódások,
káromkodások című írásnak. Ez a tanulmány, miként a kötetben következőként szereplő A
boszorkányvád: becsületsértés, rágalmazás (Túrkeve, 1798-1799) című munka, az eredeti
adatok közlésén túl a pontosan jelzi Szilágyi Miklós kutatói módszertanának egyik jel-
lemzőjét is. A célzottan, esetenként más konkrét témában folytatott szisztematikus levél-
tári kutatás, terepmunka során, mintegy „hordalékként", „mellékesként" felbukkanó adatok
pontos rögzítésével, alkalmanként akár évtizedekkel megtalálásukat követő feldolgozásá-
val több témát illetően is találkozhatunk. Ezek a munkák igazolják, hogy szinte nincs ér-
téktelen információ sem az írásos források, sem - s esetenként ezt fogadják el nehezebben
a kutatók - az interjúk, terepmunka gyűjtések első pillantásra érdektelennek tűnő részletei-
ben sem. Recenzens számára különösen érdekesek az olyan tereptapasztalatok, mely tele-
püléseken, közel azonos időben maga is folytatott terepmunkát. így örömmel fedeztem fel
kárpátaljai településekről 1990-91-ben készített magnetofonos gyűjtések szerepeltetését,
mert a szereplő településeken (Dercén, Fornos, Nagydobrony) közlekedés témákban magam
is folytattam azokban az években terepmunkát.

Puszta forrásközlésnél lényegesen többet nyújt A gyomaiak regionális árucsere- és mun-
kakapcsolatait elemző írása kötetnek, vagy a Források a jobbágyasszonyok külön vagyoná-
nak mértékéről és minőségéről (Gyoma, 19. század első fele) című tanulmány is. Az utóbbi
alapjául szolgáló végrendeletek, hagyatéki leltárak kutatása az utóbbi évtizedekben felélén-
kült. Az elemzett források jelentős része asszonyokhoz kötődött és az ilyen források látens
jelentésrétegeinek felfejtéséhez kínál a tanulmány segítséget. Az általános szokásjogi elvek
mellett a paraszti - mezővárosi mentalitás jellemzőit is bevonja a vizsgálatba a szerző. Vé-
leményem szerint példaértékű a leltárak tételeinek a jegyzetekben megoldott értelmezése.

Az első pillantásra konkrét, az anyagi kultúra egyes területéhez, így az állattartáshoz
vagy a az aratáshoz kapcsolódó témák feldolgozása is összetett, a társadalmi kapcsolatok,
normák és szabályok szerteágazó szövevényének kibogozásához nyújt segédkezet. Ilyen-
nek ítélem az Adalékok a háziállatok időleges hasznosításának jogszokásaihoz című, illetve
a 18-19. századi aratási és nyomtatási szerződések az Alföldről, Az árpa vermelése - Kun-
szentmárton, 1766 című írásokat. A társadalmi kapcsolatok, az együttműködések feltétel-
rendszereinek megismeréséhez nyújtanak ezek a részletes elemzések támpontokat. S ezek
mellett olyan kanonizált jelenségek újraértelmezésére ösztönző felvetéseket tartalmaznak,
mint pl. a kötetlen kezeléssel egybekapcsolódó nyomtatás kizárólagossága az Alföldön!
De hasonló jellegű az eredetileg a Bárth János 60. születésnapját köszöntő kötetben meg-
jelent - az ünnepelt munkásságának egyik eleméhez témaválasztásában szorosan kapcso-
lódó — 18-19. századi adalékok a Tiszán és mellékfolyóin közlekedő kompokról című írás
is. A közlekedés témáján messze túlmutató „elágazások", követelik a nagyobb kutatói
figyelmet, miként a szerző fogalmaz dolgozatában. Ebben a cikkben olvasható az önref-
lexívnek ítélhető megállapítás, mely szerint „az arra tévedő etnográfus számára a feltűnően
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elhanyagoltnak, kezdetleges alkotmánynak tűnő kompok" a helyben élő lakosság rendsze-
res átkelési igényét elégítették ki.

További - a tanulmányok szinte mindegyikére általánosan igaz - megállapítás, hogy
Szilágyi Miklós a konkrét jelenség elemzését felhasználja arra is, hogy kevéssé kutatott
irányokra, fel nem ismert szempontokra hívja fel a figyelmet. Mintegy mellékesen irány-
mutatással szolgáljon akár évtizedes kutatási programokra elegendő ötlettel írásaiban. Ilyen
munka a kötet Állami irányítás és helyi hagyomány a tradicionális gazdasági közösségek-
ben című írása, melyben az alkalmazkodás hatásmechanizmusainak jellemzőire is felhívja
a figyelmet. A Libatenyésztés az Alföldön című tanulmányban a szerző az „elhanyagolt-
nak" ítélhető téma apropóján a hazai agráretnográfiai belső ellentmondásaira is felhívja a
figyelmet, amellett, hogy a vonatkozó társadalomnéprajzi ismereteket, a gyermekkori liba-
pásztorkodást, vagy a libatömést is számos adattal illusztrálva bemutatja.

A szaktudományi szempontok következetes érvényesítése mellett, a kötetben szereplő
tanulmányokra egyöntetűen vonatkozik, hogy a nagyközönség, a néprajzos-történész elő-
képzettséggel nem rendelkező olvasó számára is érthetően fogalmazva születtek meg az
írások. S ezt a közérdeklődést több esetben a közvetlen témaválasztás csak felerősítheti,
így a 18. századi kunszentmártoni adatok a sörfőzéshez című, vagy A kappan című dolgo-
zatok, melyekben a táplálkozáskultúra jelenségei — levéltári illetve könyvészeti forrásokra
hivatkozva kerülnek bemutatásra. A hivatásos vőfély című írás, amellett, hogy a változásvizs-
gálatok jelentőségét hangsúlyozza és a hagyomány és újítás viszonyának alakulását elemzi,
arra jut, hogy a hivatásszerűen működő „kvázi-szakember" alkalmazása a lakodalmakban
nem járt ún. „színvonal romlással", a hagyomány meggyengülésével.

A tanulmányok egyesített bőséges irodalma igazolja Szilágyi Miklós példaértékű tájé-
kozottságát a szakirodalmi és forrásközlő anyagban. A kötetben közölt dolgozatok első meg-
jelenését összefoglaló jegyzék alapján megállapítható, hogy változatos publikációs megol-
dásokkal élt a szerző, mikor a tanulmánykötetekben, múzeumi évkönyvekben megjelent
írások mellett, a folyóiratokban (Ethnographia, Ethnica, Üzenet, Rálátás) is fórumot talált
dolgozatainak. A kötet szerkesztőjével, az előszót is író Bartha Júliával közösen kialakított
struktúrája a kötetnek, a tanulmányok füzére alkalmas arra, hogy az egyes művek tartalmi
összefüggéseit átfogóbb, nagyobb ívű szemléleti rendszerbe illessze, s ezáltal plusz üzene-
teket fogalmazzon meg. Szilágyi Miklós legendás munkabírása és szorgalma miatt a re-
cenzens feljogosítva érzi magát arra, hogy további, a mezővárosi tematikával kapcsolatos
tanulmányok alkotását várja a szerzőtől, gratulálva legutóbbi kötetéhez.

Kemecsi Lajos
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