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A D. Gusti vezetése alatt álló szociológiai iskola módszere és gya-
korlati munkája következtében a román szociológiai irányzatok között 
kétségtelenül a legels�. A szociológia fasisztikus átértelmezésével szem-
ben a D. Gusti�féle Institutul Soriul Román ( I . S. R . ) a szociológia 
tárgykörét a népben és a népért jelöli meg s igy ennek a politikától kü-
lönben szintén befolyásolt tudománynak népi�demokrata szint ad. 

Az iskola általános jellemzése. A Gusti�féle társadalomtudományi 
iskola kiindulópontja a társadalomtudomány különös helyzete. A társa-
dalomtudomány multja aránylag rövid s ezért — valamint összetett 
anyaga s a tárgyában adott politikai tendenciák következtében — mind�
ezideig nem tudott egységes, praktikus és tárgyilagos módszerre szert 
tenni. Ám nemcsak a módszer tisztázatlansága, hanem a társadalomtu-
domány más tudományokkal való összefüggései is akadályozták eddig a 
társadalomtudomány tiszta tárgyilagos tudományként való kialakulását. A 
társadalomtudomány a történetfilozófia, a társadalomfilozófia, ismeretel-
mélet stb. rokon disciplináiból vált ki s ezek az idegen elemek még ma is 
éreztetik hatásukat benne, amid�n spekulativvá, szubjektivvé s el�ité-
letekkel telitetté teszik. Másrészt: a politika, melynek er�s az össze-
függése a szociológia tárgyával, a közösséggel ugyancsak károsan befo-
lyásolja nemcsak a tárgyát, hanem a célját is. Igy a szociológia jófor-
mán csak az el�bbi idegen elemekt�l való megszabadulás után lehet tu-
domány. Ezenkivül: az eddigi társadalomtudomány csak elmélet halmaz, 
hol minden egyes elmélet eleve fogalmazott itéletek és politikai tük-
röz�dések, nem pedig tudományos eredmény. A szociológia tudománnyá 
válásának feltétele gyökeres leszámolás „elméleti" megkötöttségeivel. A 
Gusti�féle iskola szkeptikus az eddigi szociológiai elméletekkel szemben 
s az elméleteket csak akkor fogadja el, ha azokat a tény�ellen�rzés iga-
zolja. Felfogása szerint minden elmélet helyességét a tények döntik el. A 
valóság az elmélet próbája. A Gusti�féle iskola igy állandó felülvizsgáló-
ja — legalább is abstrakte — az eddigi szociológiai elméleteknek: 
vizsgálja a társadalmi élet sokaságát, hogy az elméletek sokaságát bi-
rálni és értékelni tudja. Megszabadit a filozófiai el�itéletekt�l, elveti a 
szubjektivizmust; — a politikát a tudományos szociológiai függvényé-
nek szeretné tekinteni s csak annak a tudományost politikának a hive, 
amelynek alapja a szociológia által értelmezett társadalmi tény. S mert 
a szociológiának eddig nem állott rendelkezésére kell�kép' megbizható 
és tudományosan feldolgozott tényanyag, a dilettáns politika és a meta-
fizikai csökevények terére utalja az eddigi társadalomtudományi elmé-
leteket is. Els� célja azonban sohasem a meglev� elméletek birálata. Cél-
ja: a ténykeresés, hogy ezekb�l következtem tudjon s ha majd kell� 
tény áll a rendelkezésére, akkor az elméletek tisztázását is elvégzi. N e m 
a valóságról szóló elméletet keresi tehát, hanem magát a valóságot. 
Az elméleteket csak mint lehet�ségeket veti föl, amelyeknek végleges 
és egyetlen bizonyitéka kizárólag a tény. Az iskola tagjai a valóság fa-
natikusai, akik a valóságot konkrét formájában akarják megragadni s 
nem iskolásan, el�itéletekkel közelednek feléje, hanem kiváncsian, em-
pirikusan és tárgyilagosan. 

A módszer. A Gusti�féle iskola empirizmusának eszköze a megfi-
gyelés (leirás, ankét, kisérlet, közvetlen részvét, stb.). Elfogadja azonban 



— bár er�s megszoritásokkal — a történelem tanuságtételeit és adalé-
kait s a társadalomtudomány rokontudományainak eredményeit (etno-
gráfia, stb.) is. Ezeket az adalékokat viszont — különösen a történel-
mieket nem tekinti teljesen megbizhatóknak, mert azok szociológiailag is-
kolázatlan embereknek esetleg jóhiszemű véleményei csupán. A közvetve 
nyert adatok értéke mindig eltörpül a közvetlen megfigyelés eredmé-
nyeinek értéke mellett. A közvetlen megfigyelés lehet�sége a közösségi 
folyamatokban, vagyis a szociológiailag egységet alkotó közösségekben 
adott. A vizsgálat tárgyává tett közösség összes szociálisan számbajöhe-
t� tényeinek a feldolgozása, összegyüjtése és monografiában való leirása 
a Gusti�féle iskola legjellemz�bb munkaterülete, illetve módszere. Ez a 
módszer náluk szinte kizárólagos, minthogy szerintük a vizsgálódások 
végs� rendszerbefoglalása a monográfia a szociológiai ismeretek tárhá-
za. A monográfia a szociális egység képe. S bár elvileg vizsgálhatók na-
gyobb egységek (országrész, esetleg ország) vagy csak egyes vonások-
ban egységet alkotó csoportok (munkabértablók, falusi gazdák költség-
vetése, stb.) szociológiailag mégis az a vizsgálat a legértékesebb, mely a 
szociális tényez�ket teljes egységükben, az adott hely közösségének 
egész életfolyásában ábrázolja. Ebb�l a szempontból a kis szociális egy-
ségek, amelyek vizsgálata könnyebb, el�nyben részesülnek a nagyobb, 
átfogóbb egységekkel szemben. A módszer igy utal a falu�szociológiára, 
illetve a falu monografikus feldolgozására. Valamely falu monografiája 
magába tartozik ölelni a szociológiai megfigyelés minden válfaját (de-
mográfia, szociográfia, munkaeszközök kérdése, babonás hiedelmek, nép-
viselet, táplálkozás, stb.) Csak igy nyujthatja a falu integrális képét. A 
falu konkrét szociális egységét totálisan, s minden el�itélett�l mentesen 
kell vizsgálni. A falumonográfia elvileg azonban csak egy széleskörű 
monográfiai mozgalom kezdete, mert a feladat: az egész ország feltárá-
sa monográfiákban. Valójában igy az igazi szociológia csak az egész vi-
lág monográfiai feltárása után lehetséges s miután erre a Gusti�féle is-
kola nem számithat, a feladat legalább Románia általános monográfiá-
ja. Ezért nevezik magukat ,román' szociológiai iskolának. 

A cél. A szociológia tárgya a társadalmi tény. Ez a fogalom azonban 
kevésbé tisztázott. Az eddigi szociológiai iskolák a társadalom 
egészének a vizsgálatára törekednek. Ez azután általánositásokhoz, el�-
itéletekhez és valósághamisitáshoz vezetett, miért is a társadalom elvont 
fogalma helyett a konkrét társadalmi közületek vizsgálata váltotta fel. 
Ebben az összefüggésben a társadalmi tény konkréten adott közösségi 
életforma. Ezért a monográfiai iskola tárgya mindig valamely adott kö-
zösség élete. Általánosabb törvényeket u. i. csak az ezekre a közösségi 
csoportokra vonatkozó törvényekb�l lehet alkotni. E törvények értéke a 
vizsgált tények számától, a megfigyelések természetét�l stb. függ. A 
monográfiai kutatás végcélja igy az adatgyüjtés és feldolgozás nehéz 
munkáján keresztül a szociológiának mint tudománynak a megteremté-
se. Ha a monografikus kutatás elérte célját s a szociológiáit, mint tár-
gyilagos tiszta tudományt megteremtette, akkor tudományos megalapo-
zást nyujt a politikának is. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 
a politikát legfeljebb befolyásolni lehet. 

A gyakorlat. A román faluszociológia nem elmélet a valóságról, 
hanem a valóság megfigyelése. Munkamódszere kollektiv. A faluvalósá-
got, els�sorban helyszini szemlék révén tanulmányozza. Ez viszont kol-
lektiv megszervezett, kell�kép' kitanitott kutató�osztagokat tesz szüksé-
gessé. A kutató�osztagok (a Fundatia Regală és a I. S. R. vezetése alatt) 
rendszerint egyetemi hallgatókból és specialistákból rekrutálódnak, 



akik bizonyos id�tartamra kimennek a megjelölt faluba, amit aztán 
minden szempontból megvizsgálnak, minden szociológiailag számbajöhe-
t� tényt feldolgoznak és rendszereznek. Ez a falumunka már hosszú 
évek óta folyik s az I. S. R. már számos falu teljes monografiáját fel-
dolgozta. — A monográfiai irányzat azonban nem elégszik meg a hely-
szini falukutatásokkal, hanem ezeket a kutatásokat gyakorlati falumun-
kával társitja. A kutató�osztagok nemcsak megvizsgálják a falut, hanem 
aktive kihatnak a falura s a falut igyekeznek kulturális s más szempon-
tokból átalakitani. Ez a kulturális tevékenység a kultura konkrét értel-
mezésén alapszik. Nem ismerik el tehát a népkultura absztrakt fogal-
mát. „Népkultura" nincs, csak konkréten adott népközösségek konkrét 
kulturája. Ezért a kultura terjesztése közben a falvak konkrét kultur�
szükségleteihez igazodnak. A kultura azonban nemcsak intellektuális 
kultura. A falunak intellektuális kulturszükségletei mellett vannak más 
természetű szükségletei is. Igy vet�dik fel azután a munkakultura, az 
egészségkultura, stb. kérdése. Nemcsak könyvtárak alapitása aktuális, 
hanem a higienia feljavitása, a munkamódszerek racionális megjavitása, 
a babonák elleni küzdelem, stb. A falunak totális kulturára van szük-
sége. Ez a totális kultura azonban a szóbanforgó csoport sajátja legyen 
s ezért nem szoritható be az általános népkultura elvont kalodájába. 
Mindig az ép' adott közösségre kell vonatkoznia és azt egészében felölel-
ni, de nem felülr�l lefelé, hatalmi és közigazgatási uton, hanem alulról 
felfelé a népközösség aktiv ereje révén, miután a hatalmi uton propa-
gált kultura lesiklik a faluról és asszimilálhatatlan. A kultura alulról 
felfelé teremt�dik s ezt a folyamatot kell a kutató�osztagok aktiv mun-
kájának befolyásolni. A kutató�osztagok viszont nem szabad, hogy lé-
nyegileg megváltoztassák a falu történetileg kialakult kulturáját, mert 
az ilyen kultura mesterséges és nem lehet tartós, ezért a régi kulturát 
kell racionálisan továbbalakitani s kifejleszteni a paraszt�kulturát, nem 
pedig eltüntetni. Hogyan? A reális helyzet tudatositásával. A kulturális 
akció közvetlen: a helyszinen játszódik le, az értelmiségi kutató�oszta-
gok és a falusi közösség együttélése révén. A kutatók kulturális akciója 
kett�s: minden parasztból szociális lényt kell teremteni, hogy igy meg-
megteremthesse különleges parasztcivilizációját s megváltoztatni a fal-
vak adott szociális körülményeit és gondolkodását. Ez a kett�s befolyá-
solás viszont úgy történik, hogy a falukutatás periódusában a kutatók 
gyakorlati példát szolgáltatnak a kultura�teremtés munkájából s egy-
uttal a paraszti elemeket bevonják a kulturmunkába. Parasztiskolákát, 
mez�gazdasági iskolákat állitanak fel, összejöveteleket tartanak. S mert 
a kutatók számszerűen s a feldolgozandó anyaghoz mérten kis számúak 
s uj kutató�osztagok felállitása anyagi nehézségekbe ütközik, ezért D. 
Gusti szükségesnek tartja a kötelez� szociális szolgálat bevezetését. Pap, 
tanitó, f�iskolás ne kezdhessen addig foglalkozáshoz, ne nyerje el addig 
diplomáját, amig bizonyos ideig szociális falu�kutató munkát nem vég-
zett. A militáns aktiv szociológia igy nemcsak elméletileg, hanem a gya-
korlatban is ellene fordul a csupán értelmez� szociológiának. 1934 óta, 
amióta az els� osztagok a falvakban megjelentek, a Fundatia Regală jó-
voltából 24 községet vizsgáltak és hatottak át. A kulturális áthatás az 
iskola osztálykötöttségei következtében természetesen sok tekintetben ma-
radi, a változtatni akarás nem a lényegre tört, megmaradt a felszinen, 
de még igv is sokat végeztek. U g y a végzett kulturmunka, mint az isko-
la jellemzésére álljon itt pár adat. A kutató�osztagok a 24 faluban 1934 
nyarától kezdve 55.571 orvosi kezelést, 9731 szifilisz elleni injekciót, 
5606 gyermekvizsgálatot tartottak. Felállitottak 4 népfürd�t, terjesztet�



ték a sportot, mintaszántást végeztek 641 hektáron, 6240 esetben mez�-
gazdasági tanácsot adtak, épitettek 3 községi istállót, furtak 126 kutat, 
rendeztek 87 népünnepélyt, tartottak 710 kulurális el�adást, kiosztottak 
4091 könyvet, alapitottak 42 kulturházat, épitettek 2 kulturházat, tar-
tottak 222 templomi prédikációt, szétosztottak 2064 szentképeit, kitata-
roztak 6 templomot, stb., stb. 

Az iskola társadalmi háttere. A monografiai irányzat inditékai két-
ségtelenül tudományosak. Ilyenek els�sorban a román faluvalóság hiány-
zó szociológiai feldolgozása, a pontos statisztikák hiánya, az eddigi ro-
mán szociológiában burjánzó metafizikai hagyományok stb. Ezek mind 
uj kutatást és uj munkamódszert követelnek. A tudományos inditék 
mellett van azonban fontosabb és jellemz�bb inditék is: a monografiái 
iskola társadalmi bázisa. 

A kutató�osztagok beszámolói, jelentései, levelei, a tárgykörükben 
adott faluszeretet sajátos narodnyikizmusról tesznek tanuságot. A kuta-
tó�osztagok korántsem a tudomány indifferentizmusával közelednek a 
falu felé, hanem melegen és szeretettel Ez a népiránti aktiv odaadás, a 
nép e kétségbevonhatatlan szeretete társadalmilag a polgári rend balol-
dalára helyezi a monográfiai iskolát. Az is tény, hogy a demokratikus 
kispolgárság értelmiségi rétege közeledik f�leg a falu felé, miután an-
nak vezetését igyekszik megszerezni. De világosan látszik a monográfiai 
iskola társadalmi bázisa az iskolának a parasztcivilizációról vallott el-
méletében is, mely feltétlenül rokon a parasztság szupremáciáját hirde-
t� politikai elmélettel (parasztállam). A monopolt�ke szakaszaiban u. i. 
a kispolgárság osztálytörekvései — nálunk is, ahol a monopolt�ke sza-
nálása többek között a kispolgárság terhére történt — gyakran kiüt-
köznek az általános osztálykeretb�l, politikai reformtörekvések formá-
jában. A kispolgárság igyekszik az ellentétes osztályok közti helyzetét 
koncessziókban biztositani. Ezért szüksége van a népre, a tömegekre s 
reform törekvéseivel igy gyakran fordul a tömegek felé. A nép, els�sor-
ban a falusi�nép szociológiai vizsgálata azután ennek a programmnak a 
jegyében történik. 

A D. Gusti�féle iskola módszere szintén visszatükrözi az iskola társa-
dalmi jellegét. A radikális empirizmus mindig a politikai demokrácia s 
ezen tul a kispolgárság életszemlélete. A kispolgárság mindig csak a 
csupasz valóságot, a tényt látja s nem kutatja a tények mögötti er�-
ket. Szerkezete kerüli a mélyebb absztrakciókat, minek következtében 
csak a megformálatlan valóság érdekli. Ugyancsak magán viseli a kis-
polgárság jellemz� vonásait az iskola kulturális akciója. Törekvése leg-
mélyén a falut nem akarja megváltoztatni. A falusi kulturát csak a ma 
adott sikon akarja tovább fejleszteni, — népies irányban. Persze vitat-
ható, hogy ebben a népies irányban mennyi a régi feudális és mennyi a 
mostani t�kés elem. ( I g y éppen a monográfiái kutatás deritette ki — 
talán akaratlanul — a ruházkodás és a régi oszályviszonyok közti össze-
függéseket.) S mert a mai összefüggések kereteit óvakodik meghaladni, 
ezért törekvései korántsem horizontálisak. A kulturakció lényege a ma 
adott valóságterületen a falu sztatikus értelemben vett átszervezése. 
Kispolgári jellemvonás még a tulkonkretizálás s a faluközösségek izolálá-
sa. Kétségtelenül: a társadalmat in concreto nézi, a konkrét szociális 
egységek mögötti nagyobb egységeket s a kis egységek összefüggéseit 
azonban nem látja. Összefoglalóan: a monográfiai iskola tárgya: a nép; 
alapja: demokrata kispolgárság. 

A monográfiai iskola birálata. A monográfiai iskola tárgymegha-
tározása, módszere és osztályfunkciója következtében a népvalóság fel�



deritésének távolról sem pontos eszköze. A népvalóság komplex kérdé-
sét akarva nem akarva megmásitja. A végzett értelmezések, a tények 
gyüjteménye s a kulturakció azonban tág lehet�ségeket nyujt ugy egy 
fejlettebb szociológia, mint egy tervszerűbb kulturpolitika számára. A 
monográfiai iskola helyes birálatából az iskola meghaladása bontakoz-
hat ki. 

A monográfiai iskola általános vonása a radikális állásfoglalás az 
absztrakt szociológiával szemben. Ebben az állásfoglalásban általában 
elveti az elméleti szociológiát s korainak és elhamarkodottnak min�siti. 
Ugyanakkor azonban egy másik (ellentétes) végletet hirdet: a tény 
mindenhatóságát az elmélet fölött. Igy azután helytelen összefüggést 
konstruál a valóság és annak összefoglaló, magyarázó elmélete között. 
Minden empirikus doktrinának közös hibája ez. A szociológia gyakor-
lati munkája — mint amilyen a monográfiai iskola kulturpolitikája — 
nem nélkülözheti az összefoglaló elméletet. Nem lehetséges a falu kul�
turszükségleteihez mért helyes kulturpolitikai akció, ha a falu kultur�
szükségleteir�l helytelen a kép, ha a különböz� szociális kulturtevé�
kenységeket közös nevez�re hozva egyformán kezelik. A monográfiai is-
kola általában elhanyagolja a fejl�dés, a történés, a folyamat tényét; 
sztatikus, — nem akar meghaladni semmit. Az életet csupán adott, nem 
pedig egyuttal meghaladható ténynek tekinti. Ezért a monográfiai is-
kola ép' módszere révén álig alkothat elméletet, ha szigorúan ragaszko-
dik módszeréhez. Módszere kizárja egy monografiai uton létrejött elmé-
let lehet�ségét. 

A geográfiai izolálás ténye, amely annyira jellemz� vonása a mo-
nográfiai iskolának szintén hibás. Az egyes kisebb telephelyek körül 
csoportosult közösségek élete a legszorosabb viszonyban van egyrészt más 
kisebb egységek (a kölcsönhatás ténye következtében), másrészt na-
gyobb, átfogóbb egységek életével (társadalom), amelynek csak tarto-
zékai. A monografiai irányzat, tulkonkrétizálva a társadalmi közössége-
ket, egy�egy ilyen lokális közösségi csoportot önálló egységnek vesz és 
azt (bár) totálisan, de más csoportoktól izolálva vizsgálja. U g y véli 
u. i., hogy valamennyi konkrét társadalmi egység rajzából el�áll az 
egész társadalom képe, vagyis kutatóeszköze a teljes indukció. Ezzel töb-
bek közt kizárja a következtetés módszerét; a szociológiát egyszerűen 
leiró, ténygyüjt� tudománynak tekinti s igy megfosztja a tudomány jel-
legét�l. A társadalom azonban nem konkrét közösségek gyűjteménye, 
nem mennyiségi viszony, hanem új min�ség, amelynek törvényeit az al-
kotó egyedek résztörvényei nem tartalmazzák feltétlenül. A szocioló-
giailag egyedül helyes út a konkrét közösségek közül azoknak a kivá-
lasztása és megvizsgálása, amelyek társadalmilag a leger�sebb hatást 
gyakorolják s a melyeknek résztörvényei igy a leginkább felelnek meg 
az egész törvényeinek, amelyek mindennapi életünkben a leger�sebb 
szociális meghatározók. Azonkivül: nem minden közösségi csoport élet-
jelenségei alkalmasak szociális indukcióra; nem minden tény dolgozha-
tó fel törvénnyé; a kiválasztott tény szoros kapcsolatban áll a tény ha-
tófelületével, tipikus voltával, a fejl�dés folyamata alatt betöltött sze-
repével. Marxnak egész kis számu megfigyelés adott alkalmat az érték-
többlet elmélet megalkotására, Durckheimnak a primitiv�vallás elméle-
tének megteremtésére, stb. A monografiai iskola mell�zi a várost, a vá-
rosban a lejátszódó szociális tényeket, az ipari kérdést, a gazdasági de-
terminánsokat, stb, ami azt jelenti, hogy nem értékel, nem különböztet. 
A túlságosan konkrét értelemben felfogott individualizált csoportszo-
ciológia elmélete következtében nem találhatja meg az összefüggéseket 



az egyes csoportok s a nagyobb egységek és azok társadalmi életjelensé-
gei között (gazdaság, vallás, jog, stb.) Izolál, nincsenek relációi. Nincs 
társadalmi okság�elmélete (aminthogy az empirizmusnak nem is lehet). 
A monográfiai empirizmus visszájára forditott metafizika. Az el�bbi csak 
a tényt, az utóbbi csak a lényeget, az „örök törvényt" látja. A tény és 
lényeg egybeesése, dialektikus összefüggése számára ismeretlen. A mo-
nográfiai leirás tudományos beszámoló. Amit ad: tényhalmaz. Vajjon 
nyerhet�k�e ebb�l a társas élet törvényei? Igen. De csak módszere tul�
haladásával és kiegészitésével. Ha tényeit tudományosan dolgozza fel. 

A monográfiai iskola csak a faluval tör�dik. S bár elméletileg el-
ismer más monográfiákat is, mégis gyakorlatilag kizárólag a falu az 
érdekl�dési köre. Persze, nem vitás, hogy — különösen egy haladottabb 
szociológia számára — sok az érdekes mondanivalója, ám a tárgy e ki�
zárólagossága el�térbe tolja a tudomány tisztaságának a kérdését. A 
tiszta szociológia viszont az összes vonatkozásokat Vizsgálja s nemcsak 
a falut. A falufetisizmus a kispolgári osztálytörekvések reflexe. A na�
rodnyik�szociológia e kötöttsége kifejezésre jut a kulturpolitika fele-
másságában is, amid�n a paraszti civilizáció megtartását és továbbépi-
tését célozza, holott ennek a parasztciviliázációnak az anyagi és szelle-
mi tényez�it ép' a falu�osztagok mutatták be a babona, az alkoholizmus, 
a gyermekhalandóság, a kevés és rosszul művelt föld, stb. képében, nem 
is emlitve, hogy amit �k parasztkulturának intencionálnak az valójá-
ban a polgárság falusi vonatkozása. I g y a parasztcivilizáció fogalmában e 
narodnik�osztagok ténylegesen a mai összefüggéseket védik s a kultur�
pionirok különben igen lelkes és szubjektive jóhiszemű, s�t gyakran ob-
jektive is hasznos munkája a kulturpionirok osztályrendjét viszi a fa-
luba. 

A monográfiai iskola érzéketlenül viselkedik az id�vel, a történe-
lemmel szemben. Számukra a falu sztatikusan adott. S amikor a mai 
társadalmi fokon és tényez�k mellett a paraszt szociális átdolgozását s 
közösségi érzésének kialakitását célozzák, akkor mell�zve a parasztság-
ra kikerülhetetlenül ható polgári tényez�ket — utópisztikusak. Fiz már az�
ért is valószinű, mert a kultura anyagi alapjait nem ismerik el. Hiába 
létesitenek parasztiskolákat, végeznek minta�szántásokat a földbirtok 
megoszlás tényét, a termelési er�k elmaradottságát, stb., szóval a kul-
tura anyagi tényez�it sem megváltoztatni, sem befolyásolni nem tudják 
és nem is akarják. A falu gondolkodásának átalakitása nagyon szép tö-
rekvés, ez azonban csak az élet általános gazdasági és ideológiai megvál-
toztatásának lehet a fázisa. 

Amit a D. Gusti�féle iskola hozott az a tények tagadhatatlanul ér-
dekes tömege. Amit nem adtak, az a falu törvényszerűségei, életének 
anyagi és szellemi tényez�i, a falura ható er�k, a faluból kiinduló visz�
szahatások, stb. egyszóval a falu tényleges szociológiája. A falut csak a 
maga izoláltságában, lokális konkrétizálásában ismerik, nem pedig a mai 
létviszonyait, tényez�it s az osztályok, a gazdasági meghatározók, a 
felépitmények összefüggéseinek elméletét és tényét.. Nem dialektikus a 
gondolkodásmódjuk. Mindezek ellenére azonban a mai román szocioló-
giai irányzatok közül a leghaladottabb szociológiai törekvés. Kimutatta 
elméletileg, hogy a szociológia tárgya nem lehet csak a társadalom, ha-
nem a konkrét közösségek is. S bár igy tagadja a társadalom megvizs-
gálásának lehet�ségét (különösen a mai anyagismeret mellett), mégis 
ez a megállapitása kell� helyesbitésekkel a konkrét szociológiai vizsgá-
lat inditéka lehet. Elvetette a szociológiai történetfilozófiai és spekula�
tiv elemeit, kihangsulyozva a tények jelent�ségét. Módszertanilag fon�



tos ujitása a közvetlen megfigyelés, a faluvizsgálat. S bár ennek az em-
pirista módszernek a hibái nyilvánvalók, nyilvánvaló az is, hogy ez a 
módszer kell� revizióval a szociológia egyik igen fontos megismerési 
eszköze. A módszer lehet�séget nyujt más szempontok bevonása révén 
a dialektikus hasznositásra. Ugyan igy a monográfia, mint a társadalmi 
tények leirása, bár még nem szociológia, de kapcsolatban a társas élet 
eddig felfedezett törvényeivel és tényeivel, ösztönz�je lehet az ilyen irá-
nyu továbbkutatásnak s a szociológia pozitiv el�rehaladásának. 

Fontos eredménye a monográfiai iskolának a kollektiv kutatási mód-
szer, minek révén kiküszöböl�dnek a kutatás szubjektiv és spekulativ 
elemei. A kollektiv munkamódszer különben is jó szociológiai iskola. A 
kutató értelmiségiek és a nép közt a kapocs kimélyül s ebb�l a kapcso-
latból els�sorban a kutató�osztagok tanulnak. 

További eredmény: a militans szociológia doktr�nája, mely annak 
a kifejezése, hogy a monopolkapitalizmus idején egy elmélet sem lehet 
társadalmilag közömbös és inaktiv. A szociológia aktivizálása (azé a 
szociológiáé, mely az osztályok tusájában a leglényegesebb tudományos 
mozzanat) a kispolgárság oldalán az elmélet és gyakorlat elvileg helyes 
értelmezéséb�l szármázik. A politikai szociológiában megtestesül� aktiv 
szociológia bár egy szűk osztály érdekében, de mégis a helyes viszonyt is�
meri fel. S ha kulturpolitikája mélyen ott is rejlik a kispolgár félszeg id��
szerütlensége, mégis a monográfiai iskola nyult hozzá legel�ször a falu 
valóságához az összes elismert diszciplinák közül. 

A monográfiái iskola elmélete és gyakorlata továbbfejleszthet� a 
helyes irányban. Ott, ahol az empirizmus végz�dik, kezd�dhet a dialek-
tika s a szociális monográfia felolvadhat a dialektikus materializmusban. 
A sztatikus�falu kulturpolitikája átcsaphat dinamikus, szociálisan aktiv 
kulturpolitikába. Különösen két eddig érintetlen területen fejleszthet� 
a monográfiai iskola módszere tovább: a nemzetiségi és a városi osztá-
lyok területén. A rendelkezésre álló adalékok ennek a két területnek a 
valóságát tükrözik a leggyengébben s ezért a nemzetiségi és osztálymo-
nográfia inditéka még er�sebb, mint a falué. 

A kutató�osztagok munkája kétségtelenül nem változtatta meg a 
falut. Mai módszerei, világnézeti kötöttségei s az osztályviszonyok mai 
állapota miatt lényegében nem is változtathatja meg. A falu azonban 
megváltozik az objektiv szociális tényez�k hatása következtében. Ez a 
változás viszont, mint a kutató�osztagok ténygyüjteményei igazolják, 
nem a monográfiai iskola áltál intencionált kulturális emelkedés jegyé-
ben történik. A pauperizálodás, a gyermekhalandóság, a betegségek, az 
analfabetizmus, a babonák — nem csökkennek, s�t egyes falu�romboló 
tényez� hatása állandóan fokozódik. Amilyen mértékben változik a ro-
mániai faluvalóság a parasztság adott összefüggések közti helyzete kö-
vetkeztében, amilyen mértékben válik a falu etnográfiai és kulturális 
közület helyett, aminek a monográfiai iskola ma még tekinti, a gazda-
sági ellentétek által morzsolt közületté, olyan mértékben változhatik 
meg a kutató�osztagok látköre is. A falu és a kutató�osztagok dialekti-
kus kölcsönhatásában a változó népvalóság megváltoztathatja a kutató-
osztagok szociális állásfoglalását s revidiálhatja a monografiai iskolá-
nak a népvalósághoz és a népiaspirációkhoz viszonyitottan maradi jel-
legét s az egész iskolát a tényleges népi demokrácia vonalára helyezheti. 

JEGYZET. A Sociologie Românească februári számában a monográfiai 
iskola egyik képvisel�je, Octavian Neamţu beszámol az ardeali magyar falu�



mozgalom állásáról. Beszámolójában érinti a magyar falumunkával szemben 
történt magyar állásifoglalásokat. Ebben a beszámolóban O. Neam u azt a 
különös vádat emeli a Korunk ellen, hogy elutasitóan és gunyosan viselkedik a 
parasztsággal szemben s ironizálja a falumozgalom törekvéseit ellentétben 

I a Helikon�nal, amelynek osztályképletét különben a cikikiró ismeri. 
Szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy az ardeali falumozgalom, amit a Ko-
runk állitólag elvet a szlovenszkói Sarló által kezdeményezett falumunkának 
a visszfénye csupán. A Sarló által kezdeményezett falumozgalom az ardeali 
falumozgalmak példaképe. Viszont ugyanazok a Sarlósok, akik az ardeali fa�
lumunka mintaképéül szolgáltak, állandó munkatársai voltak a Korunknak. 
Ugyanazok, akik Szlovenszkón falumunkát végeztek, a Korunkban számoltak 
be a falumunka végs� szociológiai eredményeir�l. A Sarlósok keleteurópai 
analizisei, amelyeknek kiindulópontja a Sarlósok falumunkája volt a Korunk-
ban láttak napvilágot. De függetlenül a Sarlósok ily' irányu aktivitásától a 
Korunk hivta fel a magyar közvélemény figyelmét a parasztság s nem utolsó 
sorban a román parasztság helyzetére, megel�zve ezzel minden folyóiratot — 
beleértve a monográfiai iskola folyóiratait is. Az agrárválság által sujtott 
falu gazdasági, szociális, s�t kulturális helyzete, ha nem is minden vonat-
kozásban, de legf�bb pontjaiban állandó tárgya a Korunk tudományos érdek-
l�désének. O. Neam u jóhiszemü tévedését kénytelenek vagyunk korrigálni 
éppen az általa képviselt társadalomtudományi iskola valóságszeretete nevé-
ben. Hisz a valóság alapos megfigyelésének és ismeretének tétele nemcsak az 
objektiv szociális tényekre, hanem az ezekr�l történt állásfoglalásokra is 
vonatkozik. 

U R A K A T A N Y Á N 

Irta : V E R E S P É T E R 

Részlet szerz� rövidesen megjelen� önéletrajzából. (A szerk.) 

. . .A tanitó félelmetes volt. Nekem is, mint a többi parasztgyerek-
nek, amig iskolába nem jártam, a tanitó olyan mumus volt, mint a 
picikéknek a tollaszsidó vagy a kéménysepr�. Mindig avval ijesztget-
tek, ha nem jól viselkedtem, hogy majd igy meg majd úgy a tanitó 
megver, ha nem tanulok vagy rosszalkodok. S ez a tanitó, már az anyám 
és a nagybátyám és nénéim elbeszélése szerint is, akik elébe jártak, 
egyáltalában nem volt bizalomgerjeszt�. Nagy, magas, �sz, tekintélyes 
külsejű ember volt, akinek az volt az állandó mondókája, amit nap-
jában többször is elmondott és ami az egész faluban még ma is fenn-
tartja az emlékét, hogy: „plajbász legyen, hegyes legyen, tokba le-
gyen." Kemény kis orgona vagy tamaris pálcákat vágott a kertb�l és 
avval fegyelmezte a gyerekeket. Bogaras vén ember volt egyébként, de 
én ezt még akkor nem tudtam, olyan magasan állott fellettem. „ U r " 
volt s én eddig urat még nem sokat láttam, az is zsidó volt. A tanyán 
ugyan volt egy ispán, az öreg Ellenbogen, de az csöppet sem volt fé-
lelmetes ember. Tudtam ugyan, mert hallottam a feln�ttiekt�l, hogy 
van az ispán urnái még nagyobb ur is, s�t kett� is: a „Samu ur" meg a 
„Dezs� ur", de én ezeket közelr�l soha sem láttam. Néha a hintójuk 
berobogott a tanyába vagy beszaladgálta a határt, egyik nyájtól a 
másikhoz, dehát mi olyankor elhuzódtunk. Csak messzir�l láttuk, hogy 
az „Ur"�nak fehér ruhája (leginkább nyáron kerültek felénk) és fényes, 
a napon csillogó szalmakalapja van. S hogyha le is száll a kocsiról, pár 
lépést tesz, pár szót szól a pásztorral vagy a cselédekkel, a hintó ilyen�


