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Gunda Béla hetvenéves
Valamely tudományágat művelni olyan időben, amely részben az illető tudomány törekvései el
lenében, vagy azokat figyelmen kivűl hagyva tűzi ki a maga céljait, meglehetősen kockázatos vál
lalkozás. Különös tehetség és erős jellem kell ahhoz; hogy valaki ilyen körűlmények közt is kive
rekedje az eredményt, nem pusztán saját magának, hanem a tudománynak, amelyre az életét tet
te fel. s amelynek jelenétől több függ, mint egyéni boldogulása.

Századunk harmincas-negyvenes éveiben s az ötvenes esztendők első felében az államvezetés
bizonyos értetlenséggel, olykor komoly ellenszenvvel figyelte a néprajztudósok munkáját. Gun
da Béla életének legtermékenyebb évei estek erre az időszak ra , mégis európai hírű és rangú kuta
tóvá nőtte ki magát. A szél ellen nem lehet ... belenyugvó-megalkuvó magatartását cáfolva meg
mutatta, hogy egyetemes koncepcióval. a tudomány embert szolgáló céljaiba vetett hittel a legne
hezebb korokban is lehet életművet megalapozni, nemzeti és internacionális értékeket teremteni.
Nem a hivatalos dicséret számit, nem az ilyen-olyan kitüntetés, a perc-emberkék vállveregetese.
hanem a mű, amely idővel már önmagát épiti tovább. Igaz, Gunda Bélát - főleg az utóbbi évti
zedben- érte elismerés is (I 974-ben megkapta, Munka Érdemrend arany fokozatát, '78-ban pe
dig Herder-díjjal tüntették ki), de ezt annak köszönheti, hogy korábban, a néprajznak koránt
sem kedvező időkben is keményen dolgozott: mindig a művet helyezte a siker elé, s nem megfor
dítva. Ezért és ennek tudhatja be eredményeit tulajdonképp az egész mai magyar etnográfia (be
leértve a népzenetudományt is); gondoljunk csak Bálint Sándor, Domokos Pál Péter, Erdélyi
Zsuzsanna vagy Rajeczky Benjámin akadályokkal telitűzdeIt pályájára és kimagasló tudomá
nyos érdemeire.

Gunda Béla 1911 karácsonyán született Temesfüvesen. Szülei uradalmi cselédek voltak, széles
rokonságában ő az első, aki kijárta a középiskolát. Békés megyében nőtt fel, Kismartonban és
Szentlászlón eszmélkedett. egyetemeit már Budapesten végezte. Hallgatott közgazdaságtant.
földrajzot, geológiát, filológiát. régészetet ; Győrffy István és Teleki Pál tanitv.i nyá nak vallja ma
gát. Meg Erixun Sigurd svéd professzor növendékének. akinek meghivásár: nár 193839-ben,
majd 47·48-ban hosszabb időt tölt a stockholmi egyetemen. Fizetés nélküli gyakornok és tanár
segéd a Pázmány Péter Tudományegyetemen, I939-ben a Néprajzi Múzeumhoz kerül, ahol kü
lönböző beosztásokban dolgozik. 1940 és '44 között ö szerkeszti a Magyar Néprajzi Társaság fo
lyóiratát, az Ethnographiát. I943-ban a kolozsvári egyetem néprajzi tanszékének nyilvános ren
des tanárává nevezik ki; posztján marad a románok bevonulása után is, 1948-ig a Bolyai egyé te
men teljesít szolgálatot. Ekkor visszatér Magyarországra, a debreceni tudományegyetem bölcsé
szeti karán kap állást, közben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, a Magyar Tudomá
nyos Tanács, illetve az Akadémia támogatásával megszervezi a Néprajzi Intézetet. Kezdeménye
zi a Magyar Néprajzi Lexikon megírását is, ez a kísérlete azonban - akkor még - kudarcba ful
lad. 1961-ben elnyeri az akadémiai doktori cimet, tagjává választja több külfőldi tudományos
társaság és a svéd Gusztáv Adolf Akadémia. Innen már egyenes út vezet az eddigi legrangosabb
elismeréshez : a Herder-díjhoz.

Életének különböző állomásai mögött mindig jól belátható az odáig vezető út: az elvégzett
munka. Még a témaköröket is nehéz lenne felsorolni, oly sok mindennel foglalkozott. Elsősor

ban a magyar és a kelet-európai népek etnográfíája érdekelte, főleg a pásztorkodás, a halászat, a
gyűjtőgazdálkodás és az építkezés. Foglalkozott a magyar népi kultúraszemiotikai és kulturális
kérdéseivel, történeti rétegeivel, finnugor kapcsolataival. a parasztí munka etnoszociográfiájá
val Kutatásokat folytatott ,I Kárpátokban. a Balkánon és az észak-amerikai indiánok körében,
vizsgálta a különböző módszertani eljárásokat, összefoglaló tanulmányokat írt a magyar néprajz
történetéről. De ami leginkább izgatta: a népi kultúra sajátosságai. "Mindig arra törekedtem.
hogya magyar népi műveltséget különbőző összefüggésekben lássam -- írja önéletrajzában.
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A népi műveltséget nem tekintettem merev, állandó jelenségnek, hanem ismételten rámutattam
.arra, hogy azt a gazdasági, társadalmi, történeti tényezők miképpen tagolhatják. Vallottam és
vallom, hogy alapvető feladata a néprajznak az ethnikai sajátosságok felderítése, s az ethnikai
sajátosságokat a kultúra nem elválasztja, hanem számtalan szállal összekapcsolja az egymás
rnellett élő népeket, de a kultúra összekapcsolja a népet a különbőző múlttal is."

Tudományszervezői elképzeléseit ~ mint már utaltunk rá ~ nem mindig tudta valóra váltani,
de voltak megérdemelt győzelmei. Egyetemi munkája mellett megszervezte a néprajzi intézetet,
megindította a Műveltség és hagyomány című kiadványt és a Kűzleménvek című sorozatot. Ezek
ben nemcsak hazai, hanem külföldi amerikai, angol, lengyel, román, svéd és szovjet - etnográ
fusok is szívesen publikáltak. Vezette a debreceni tanszék mellett működő akadémiai kutatórész
leget, amely évente kiadott egy-egy monográfiát, könyvet. Tartotta a kapcsolatot a szakma fővá

rosi és külhoni képviselőivel, máig hű maradt kedvenc mondásához : "Debrecenben lakom, de
Európában élek ....,

Tudományos munkája mellett irt szépirodalmi műveket és színházi kritikát jeles folyóiratok
ba: az Erdélyi Helikonba, a Protestáns Szemlébe és a Kortársba. Figyelemmel kíséri a modern
magyar irodalmat, észrevételeit két alkalommal is közzétette az újvidéki Új Symposionban. Lel
kes híve a nonfigurativ képzőművészetnek; épp az idő tájt, amikor sokan még hadat üzentek az
absztrakt festészetnek. a hatvanas évek elején megnyitotta Debrecen első nonfiguratív kiállítá
,sál. ..

Az Ethnographia 1981. évi 2-3. száma 70. születésnapja alkalmából ünnepi cikkben köszöntöt
te hajdani szerkesztőjét, most szerkesztő bizou-ági tagját. Életművét Paládi-Kovács Attila, a
Magyar Tudományos Akadémia néprajzkutató csoportjának igazgatóhelyettese méltatta. Gun
da Béla "munkásságát elméleti téren mindig a nyitottság, a világ néprajzi áramlatainak ismerete,
nyomon követése jellemezte. Tanulmányt szentelt a kulturális áramlatok és a kultúrát hordozó
társadalmi struktúrák viszonyának, foglalkoztatják az akkulturáció, az innováció, a kulturális
integráció, a kulturális areák és legújabban a szemiotika egyes kérdései. Ma is fiatalokat megszé
gyenítő energiával olvassa, követi a legújabb irodalmat, figyeimét semmi új el nem kerülheti.
Csillapíthatatlan érdeklődése a szak hazai és külföldi eredményei iránt. az örökös készenlét, a
naprakész tudás, a rnegújulásra, az újrakezdésre való képesség, amiben leginkább szeretnénk kö
vetni példáját."

BÁLINT B. ANDRÁS

IRODALOM

A népi líra hosszmetszete
A huszadik századi magyar irodalomnak egyik
legizgalmasabb és legtöbb vitát kiváltott irányzata
az úgynevezett népi irodalomé. Ennek is meghatá
rozó ága a líra, amely Erdélyi József poézisével
szinte robbanásszerűerr tört be a korba, s hatása
alá vonta a legnagyobbakat, közöttük még Babits
Mihályt is, aki jó érzékkel mutatott rá 1932-bcn,
Új antho!ógiá-jának bevezetö tanulmányában,
hogya fiatal költók világában megindult az "e/
nyomott, szinte tudatalatti proletár hagyományok
feltárása". A népi lira bizonyos módosulásokkal,
történeti átrétegződéssel ma is él, bár fejlődésének

újabb szakaszát irja, s ez aligha hasonlítható a hú
szas-harmincas évek fénykorához.

Pomogáts Béla A tárgyias kiill(:.I'zell'-ila mitolo-

gizrnusig cirnű monográfiájában voltaképp e nagy
hatású és fontos irányzat történeti és poétikai átte
kintését adja. Feladatának rendkívüli nehézségét
akkor érthetjük meg,ha a könyv bevezető fejezete
it olvasva felismerjük, hogy az irodalomtörténeti
vizsgálódást szükségképpen össze kellett kapcsol
nia a mozgalom történetének megirásával. s bele
kellett ágyaznia azt a kor európai történetébe is.
Ráadásul a népi mozgalom kiemelkedő személyi
ségei nem mind voltak egyben népi írók is! Hiszen
senki sem vitatja. hogy az úgynevezettparaszti ős

tehetségek lírájának poétikai jegyei hiánytalanul
beilleszthetök a népi lirát jellemzö tartalmi és for
mai elemek együttesébe. sőt az irányzat legjellem
zőbb sajátosságai részben éppen az ő elveikés gya
korlatuk nyomán írhatók le. De ki merné "népi"
lírikusnak nevezni Szabó Lőrincet vagy Illyés
Gyulát? Pomogáts Béla maga is felismerte a rend
szeralkotás és az elvonatkoztatás szinte feloldha
tatlan feszültséget, erre utal már könyvének címvá-
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