
Helló, tudomány!

A kultúra különböző területeivel foglalkozó 

tudományszakot a múltban különböző elnevezé-

sekkel (néptan, néptudomány, ethnographia, ethno-

lógia stb.) illették, de végül a természetrajz és a földrajz 

mintájára a néprajz kifejezés vált széles körben elterjedt-

té és használatossá. Érdeklődésének középpontjában 

eleinte szinte kizárólag a parasztság, a paraszti életmód 

és a népi kultúra állt, később azonban a kutatók részéről 

más társadalmi csoportok és a kortárs kulturális jelensé-

gek vizsgálatára is egyre fokozottabb fi gyelem irányult. 

A régészet és a néprajz között szinte születésük, vagy-

is önálló tudományággá válásuk óta szoros kapcsolat 

alakult ki, annak ellenére, hogy mindkettő módszerei, 

kutatási problémái jelentős mértékben módosulhattak. 

Móra Ferenc napjainkra szállóigévé vált megállapítása 

szerint a régészet megkövült néprajzként, míg a néprajz 

élő régészetként is felfogható. A hazai néprajztudo-

mánynak nem egyedüliként az európai kontinensen ép-

pen az egyik életre hívója az őstörténeti kérdések iránti 

felfokozott érdeklődés volt. Megfelelő források hiányá-

ban a népi kultúra különböző területei felértékelődtek, 

mivel sok kutató azt feltételezte, hogy számos, ősinek 

ítélt jelenséget őriztek meg. A néprajzi kutatások sokáig 

nagy szerepet tulajdonítottak a „keleti” vagy „honfog-

lalás kori” hagyatéknak, az újabb eredmények azonban 

számos kulturális elemről bizonyították be azt, hogy 

jóval későbbi fejleménynek tekinthető, mint ahogyan 
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magyarok életmódjának rekonstruálása során próbálta 

alkalmazni ezt a megközelítést a gyakorlatban is. Azt 

azonban semmiképpen sem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, 

hogy a 19–20. századi néprajzi párhuzamok csak nagy 

óvatossággal és körültekintéssel használhatóak fel, s vetít-

hetőek vissza a kora újkori vagy a középkori viszonyokra.

A régészet és a néprajz módszereinek együttes al-

kalmazására az elmúlt évtizedekben több kísérlet is 

történt elsősorban olyan korszakok és jelenségek kap-

csán, amelyek mindkét tudományág határmezsgyéjén 

helyezkednek el. Az elmúlt évtizedek kutatásai bizo-

nyították azt, hogy az agyagművesség lehet például 

az egyik olyan kapocs, amely szorosabbá fűzheti a két 

tudományág közötti együttműködést. Főként bizonyos 

kerámiaközpontok történetének vizsgálata során érté-

kelődtek fel az úgynevezett „néprajzi ásatások”, azaz 

néprajzi céllal végzett régészeti munkák, amelyek se-

gíthetnek megragadni és értelmezni az agyagiparosok 

által készített termékek stílus- és formavilágában bekö-

vetkezett változásokat. A két tudományág módszereinek 

együttes alkalmazása révén tisztázhatóak a kora újkori 

edénykultúra és a népi kerámiaművesség közötti kap-

csolatok, illetve a magyarországi népi kerámia regionális 

elkülönülésének történeti előzményei. Ilyen jellegű ku-

tatások folytak az 1990-es évek elején Mezőcsáton, ahol 

Vida Gabriella vezetésével az egykori fazekasmesterek 

udvarain található selejtgödrökben tártak fel nagyszámú 

edénytöredéket. Lajkó Orsolya egy 17. századi Hódmező-

vásárhelyen előkerült kerámiaanyag feldolgozása során 

próbálta a régészet és a néprajz módszereit együttesen 

kiaknázni, ami lehetővé tette azt, hogy a kerámiaközpont 

kora újkori történetére vonatkozóan hozzon felszínre új 

ismereteket. Az elmúlt évtizedekben Tolna megyében is 

számos kísérlet történt a 18. századi kerámiaművesség 
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azt korábban feltételezték. Ennek 

ellenére szinte napjainkig jelen 

van az őstörténeti kérdések iránti 

érdeklődés. A honfoglalás 1100. év-

fordulója alkalmából a néprajz sem 

maradhatott ki azon tudományte-

rületek közül, amelyek próbál-

ták összegezni és újragondolni 

a témával kapcsolatban eddig 

feltárt eredményeket. A régészet 

elsősorban azokból a kutatá-

sokból meríthet, amelyek nem 

a kortárs jelenségekre fóku-

szálnak, hanem a múltban 

élt közösségek életmódját, 

életvitelét állítják a közép-

pontba. A 20. század fo-

lyamán a régészet több 

jeles képviselője (pl . 

Banner János, Móra Fe-

renc stb.) felismerte azt, 

hogy az ásatások során 

megfigyelt jelenségek 

és az előkerült leletek ér-

telmezésében érdemes 

figyelembe venni a nép-

rajztudomány eredménye-

it is. Ennek a szemléletnek 

az egyik legismertebb alakja 
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vizsgálatára, amelyek az előzőekben ismertetett példákhoz hasonlóan a nép-

rajz és a régészet határán elhelyezkedő korszakok edénykultúrájának 

kutatása során felmerült kérdéseket próbálták tisztázni.

Az építkezési gyakorlat rekonstruálása, különösen a kö-

zépkor és a kora újkor vonatkozásában sem nélkülözheti 

a néprajz által rögzített építészeti megoldások és tech-

nikák fi gyelembe vételét. Az etnográfi ai kutatások 

már a korai időktől nagy hangsúlyt fektettek 

az építőanyagok, a fal- és tetőszerkezetek, 

az alaprajzi megoldások, valamint a tü-

zelőberendezések módszeres elemzésé-

re. Ezek a vizsgálatok a régészek 

számára bőségesen kínálhatnak 

támpontokat egy-egy jelenség 

értelmezése kapcsán. Arról azon-

ban nem szabad megfeledkez-

nünk, hogy a 19–20. századból 

származó adatok csak nagy kö-

rültekintéssel vetíthetőek vissza 

korábbi időszakok kutatásában. 

A közelmúltban konferenciák 

sorozata bizonyította azt, hogy 

a két tudományág képviselői 

között ezen a területen is valós 

párbeszéd alakulhat ki, ami mind 

a néprajz, mind a régészet által 

eddig feltárt eredményeket nem 

egy esetben teljesen új megvilá-

gításba helyezheti.

A két sz ak tudományban 

ugyancsak sok szálon érintke-

ző témakör az anyagi kultúrán 

belül a gazdasági tevékenység-

hez kapcsolódó munkaeszközök 

eredetének, funkciójának, válto-

zásának kutatása. Az összefüg-

gések keresése természetesen 

többirányú: egy- egy eszköz 

és a hozzá kapcsolódó techno-

lógia, tevékenységi forma gyöke-

reinek felderítésében a régészeti 

adatok a néprajzos számára nagy 

haszonnal bírhatnak, ugyanak-

kor a régész számára segítséget 

jelenthet a leletek néprajzi analó-

giával történő megszólaltatása. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, 

s ez óvatosságra is kell, hogy 

intse a tudomány művelőit, 

hogy egy tárgytípus folya-

matos jelenlétét csak 

akkor jelenthetjük 
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zonyossággal, ha adataink jól datál-

hatók, s egymásutániságuk nagyobb 

(évszázados léptékű) hiátust 

nem mutat .  A gazdálkodás 

tárgyainak tudományközi 

vizsgálatában példaértékű 

munka Müller Róbert két-

kötetes mezőgazdasági 

vaseszköz-monográfiája, 

melynek bevezetőjében 

a szerző éppen a datálás 

problematikájára utalva 

írja: „A régészet mellett 

annak rokontudomá-

nyai – elsősorban a nép-

rajztudomány, ahol az utóbbi idő-

szakban megélénkült az eszközkutatás – ezekre 

a rosszul keltezett leletekre építve téves következtetésekre 

jutottak.” A magyar és európai agráretnográfi a és mun-

kaeszköz-kutatás kiemelkedő tudósa, Balassa Iván – aki 

egyébként Müller előbb említett kötetének egyik lek-

tora is volt – a néprajztudomány szerepét a honfoglaló 

magyarság életmódjának kutatásában az általános elvi 

és módszertani kérdések felidézésén túl a halászat, 

a méhészet, a szántóföldi gabonaművelés és az állattar-

tás témakörein keresztül mutatja be igen plasztikusan.

Saját kutatásainkban elsősorban a Kárpát-medencei 

szőlő- és borgazdálkodás, részleteiben pedig a szőlő-

feldolgozás és mustnyerés eszközeit és módjait tanul-

mányozva, azt európai összehasonlító kontextusba is 

helyezve használtunk hazai és külföldi régészeti írásokat, 

avagy néprajzos-régész szerzőpáros munkáját is. A bálvá-

nyos szőlőprések régészeti anyagban fellelhető nyomai 

a képi ábrázolások mellett jól összevethetők a 18. szá-

zadtól fennmaradt, általunk vizsgált darabokkal. A római 

korból eredeztetendő kontinuus jelenlét természetesen 

problematikus, nem bizonyítható, a középkortól és a kora 

újkortól viszont jelenlétük folyamatosnak tekinthető.

Rövid írásunkban csupán néhány, az anyagi kultúra 

területéről kiragadott téma alapján szemléltettük a két 

patinás tudományszak gazdag, egymást erősítő vagy ép-

pen kritikai gondolkodásra serkentő viszonyát. A részté-

makörök sora még folytatható, s a néprajz nézőpontjából 

mind az anyagi kultúrán belül, mind pedig a folkloriszti-

ka területén tágítható. Jól példázza ezt, s egyben segítsé-

get ad a téma iránt mélyebben érdeklődő olvasó további 

kutakodásához a bő két évtizede megjelent Honfoglalás 

és néprajz című  tanulmánykötet.
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