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A 20. századi magyar történelem vál-

tozásait mindig egy-egy társadalmi

méretû kataklizma elõzte meg, mint

például Trianon, a II. világháború

vagy az 1956-os forradalom és sza-

badságharc. Ezeknek az események-

nek az igazi következményeivel csak

évtizedekkel késõbb szembesült a po-

litikai és az értelmiségi elit, de termé-

szetesen maga a társadalom nagy ré-

sze is. T. Kiss Tamás monográfiája ar-

ról gyõzi meg az olvasót, hogy a 20.

században Magyarországon (is!) a

szociológia és a szociográfia kitermelt

egy nagyon sajátos valóságfeltáró mû-

fajt, a falukutatást. 

A magyar és persze a közép-kelet

európai társadalomfejlõdés sajátossá-

ga áll amögött, hogy miért éppen a fa-

lu lett és maradt – közel egy századon

keresztül – a társadalmi önismeret

helyszíne. Mindkét fogalom a „falu”

és a „társadalmi önismeret” is kulcs-

fontosságúnak tekinthetõ a vizsgált

korszakban. Egyfelõl a magyar falvak-

ban végbement változások ismerete

nélkül nem érthetõ meg a 20. század

társadalomtörténete, másfelõl a válto-

zások ismeretében juthatunk el egy-

fajta társadalmi önismerethez. Úgy

tûnik, hogy e két jelenség szoros ösz-

szetartozása nemcsak a mai olvasó/ér-

telmezõ retrospektív megközelítésé-

ben tekinthetõ igaznak, hanem a kü-

lönbözõ korszakokban jelentkezõ fa-

lukutatók számára is.

E két fogalom kimondatlanul is ösz-

szekapcsolódik T. Kiss Tamás kötetében

akkor, amikor a valóságfeltáró táborok

részletes bemutatása elõtt szükségét érzi

a falukutatások társadalomtörténeti okai-

nak tisztázását. A 20. században a leg-

nagyobb változások a falvakban tör-

téntek, s minden korszakban jelent-

keztek olyan egyetemista, fõiskolás

csoportok, akik szembesülni akartak

a valósággal. S ez volt az a közös

pont, amiben az 1930-as, az 1945

utáni, illetve a hetvenes–nyolcvanas

évekbeli falukutatások megegyeztek

egymással. A falukutatás, a társada-

lom megismerése és a valósággal

szembesülni akaró fiatal értelmiségiek

identitás keresése az elõbb említett

mindhárom korszakban összekapcso-

lódott egymással, ami a kötetbõl vilá-

gosan látható. 

Pusztán abból a ténybõl, hogy a va-

lóságfeltáró próbálkozásokat egymás

mellé tette a szerzõ, nem csak az de-

rült ki, hogy komoly tradíciója volt

Magyarországon a falukutatásnak, ha-

nem az is, hogy egy–egy korszakon

belül tömegesen került sor táborok

szervezésére. Ez utóbbi tény viszont

arra hívhatja fel a figyelmet, hogy a

„kirajzások” sohasem egyedi kezde-

ményezések hatására születtek, ha-

nem a kor szükséglete hívta azokat

életre. 

Ez a megállapítás a közhelyen túl-

menõen azt is jelezni akarja, hogy e
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kötet megjelenése nélkül e sorok író-

jában (talán másokra is érvényes ez)

sem tudatosult volna, hogy a nyolcva-

nas évekbeli falukutató táborok nem

csak a lelkes táborvezetõk kívánsága

volt, hanem a kor követelménye is

egyben. 

Fentebb azt emeltem ki, hogy mi-

ben voltak a falukutató táborok ha-

sonlóak egymáshoz, tartozom még a

közöttük lévõ különbségek megneve-

zésével. Nyilvánvaló, hogy a harmin-

cas évek valóságfeltáró mozgalma,

amely átnyúlt Felvidékre és megszer-

vezõdött Erdélyben is, (III. fejezet 45–

65.) és az 1945 utáni fényes szelek

nemzedékének (IV. fejezet 67–77.)

mozgalma politikai indíttatású volt.

Ezzel szemben a hetvenes és a nyolc-

vanas évek falukutató táborairól (VI.

fejezet 84–124.) ez már nem mond-

ható el ilyen egyértelmûen. A táborok

közvetlen céljaként inkább a társadal-

mi önismeret jelölhetõ meg, s csak

másodsorban a politikai problémák

megoldása. Az egyetemisták falvakba

történt kirajzásának inkább következ-

ménye volt a társadalom problémák

megfogalmazása, semmint elõzmé-

nye. Természetesen a mozgalom hete-

rogén volta miatt óvakodni kell a

sommás kijelentésektõl, de a táborok

utómunkálataiban való alacsony rész-

vétel is ezt látszik alátámasztani. (VII.

fejezet 126-141.) 

Talán éppen ez utóbbi különbség

kiemelése segíthet bennünket annak

megértésében, hogy miért nem tudtak

nagyobb horderejû szakmai teljesít-

ményt nyújtani a hetvenes és a nyolc-

vanas években megszervezett táborok.

Az elõdök politikai változást sürgetve

erõs motivációt érezhettek illetve erõ-

sen motiválva voltak abban, hogy

munkájukat kötetekbe rendezzék, s a

nagyközönséggel azokat megismertes-

sék. Az utóbbiak, azok, akik az ismert

politikai okok miatt a tényleges való-

sággal csak a helyszínen találkozhat-

tak, hosszabb utat jártak be addig,

míg publikálható szakmai teljesítmé-

nyekig eljutottak. 

Ez a megállapítás inkább a táborok-

ban résztvevõ diákokra igaz, semmint

a szakmai színvonalért felelõs tábor-

vezetõkre. Ám ez utóbbiak munkáját

is lelassíthatta, hogy a valóság felfede-

zése, a személyes identitás tisztázása

és a fiatalabb generáció látásmódjá-

nak élezése egyszerre terhelte õket.

Vagyis az a korabeli probléma, amely-

re a szerzõ többször is visszatért köte-

tében, hogy miért tûntek a megszer-

vezett táborok terméketlennek, véle-

ményem szerint már a táborok

szervezésének pillanatában eldõlt. 

A hetvenes és nyolcvanas évek való-

ságfeltáró mozgalma e sorok írója sze-

rint a társadalmi önismeret tisztázásá-

nak a helyszíne volt, s ilyen formán a

szervezõk nem várhattak el minden

esetben azonnali, konkrét eredmé-

nyeket. A „haszon” közvetlenül je-

lentkezett. Vagy úgy, hogy a táborok

vezetõinek szakmai munkájába beke-

rültek a kirajzások tapasztalatai, (töb-

bek között Márkus István, aki

Balástyán volt szakmai vezetõ, Juhász

Pál, aki Balástyán és Homokmégyen

volt többek között szakmai vezetõ,

Kovács Teréz, J. Nagy Endre, akik

Jakabszálláson voltak szakmai veze-

tõk és természetesen a kötet szerzõjét

is meg kell említeni Hajós példája

kapcsán) vagy úgy, hogy a valóságfel-

tárás része lett az egyetemisták és fõ-

iskolások politikai illetve értelmiségi

szocializációjának. 

Nem beszélhetünk tehát úgy a falu-

kutatás korszakairól, hogy ne ten-

nénk világossá a „hõskor” és a hetve-

nes és nyolcvanas évek közötti kü-

lönbségeket. Ennek a kérdésnek a

tisztázásához nyújt elengedhetetlen

segítséget ez a hiánypótló munka.

A kötet összefoglalja a falukutatás

vagy annak holdudvarához kapcsol-

ható kezdeményezéseket, amelybõl

láthatóvá válik, hogy a falukutatásnak

mindig hiánypótló szerepe volt.

A „hõskorban” a politikai akarat alátá-

masztásához gyûjtöttek anyagot, illet-

ve késõbb a politikai szocializáció te-

repévé vált a valóságfeltárás. Mindkét

esetben társadalmi igények álltak a

mozgalom mögött. 

A szerzõ munkáját A. Gergely And-

rás méltató szavai vezetik be, amely-

bõl kiderül, hogy a könyvet alapmû-

nek tekinti, amelyre további kutatá-

sok és monográfiák építhetõk. 

A kötet sûrû és tartalmas, amely

nemcsak emlékezni és mérlegelni kí-

ván, hanem egyúttal hasznos taná-

csokkal is ellátja azokat, akik ma falu-

kutatásra adják a fejüket.
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