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Bevezetés

20071és 2008 tavaszán az Aldebaran Kutatóműhely szervezésében a Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakos hallgatóival csoportos terepgyakorlaton vettünk részt. Célunk az
volt, hogy az adott időpillanatban rögzítsük s egy kulturális
antropológiai vizsgálatra előkészítsük a Cserehát északi területének, a Tornai-medencének az életmódját.

A terepmunka helyszíne a Tornai-medence településeivel
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A címoldalról - (Tornaszentandrás – nő, 82 éves) Szászi Edina interjújából

A hallgatók terepen való munkáját Dobák Judit irányítása
alatt Török Zsuzsanna, Osgyáni Gábor és R. Nagy József vezette. Ugyancsak Dobák Judit volt az, aki a kutatás alapjául
szolgáló kérdőívet elkészítette, s Osgyáni Gáborral a terephelyszíneken való munkát megszervezte, szakmailag is felügyelte s koordinálta. Nélkülük a kutatás nem jöhetett volna
létre. A kötetben található fényképek a terepmunka után,
2011-ben Gergelyffy György pótolhatatlan segítségével készültek.
A Tornai-medencéről az utóbbi pár esztendőben több
színvonalas tanulmány2 is készült, ezek – kiemelten Osgyáni
Gábor 2008-as írása3 – alapossága mentesít minket a térség
bővebb földrajzi, történeti, gazdasági, illetve kulturális ismertetése alól. Jelen szöveg kérdésfelvetéseivel, alapszintű elemzéseivel, egy adott időszak lenyomatszerű, a hangulatot is
megjelenítő leírásával elsősorban orientációt próbál nyújtani,
illetve adalékokkal kíván szolgálni a térség további kutatásaihoz.
Az adatok értelmezésekor és szövegbe foglalásakor nem
egy klasszikus társadalomtudományi tanulmány formai keretei között képzeltük el munkát, sok-sok hivatkozással, terjedelmes bibliográfiával, hazai és nemzetközi kitekintéssel,
elméletek ütköztetésével. Sokkal inkább az adatgazdagságra,
a megszólaltatott emberek saját hangjára kívántuk helyezni a
hangsúlyt, a nagy múlttal rendelkező magyar szociográfiai
2

Dobány Zoltán: A Cserehát történeti földrajza (18-20. század). Jósvafő, 2010, ANPI.;
Durst Judit: „Bárók”, patrónusok versus „komák” – Eltérő fejlődési utak az aprófalvakban. In: Váradi Monika Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest, 2008,
Új Mandátum Kiadó, 232-281.p.; Fejes László et alii: Társadalmi helyzetkép: életkörülmények Észak-Magyarországon. Miskolc, 2007, KSH.; G. Fekete Éva: A Bódva-vidék
turisztikai fejlesztési stratégiája. Edelény, 2002, REG-LEX.; G. Fekete Éva: Cigányok a
Cserehát-Hernád-Bódva vidéken. Tájegységi elemzés. In: Baranyi Béla (szerk.): Roma
szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben. Budapest, 2005,
Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 53-83.p.; Virág Tünde –
Zolnay János: Csapdába került önkormányzatok, csapdában tartott szegények – közfoglalkoztatás a Csereháton. Esély, 2010/1., 119-130.p.
3
Osgyáni Gábor: Mindentől távol – Falvak a tornai medencében. In: Váradi Monika
Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest, 2008, Új Mandátum Kiadó,
196-232.p.
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irodalom munkáinak stílusát, módszerét sem idegennek tartva
megközelítésmódunktól.4
Közös munkát tarthat kezében az olvasó: a kérdőíveket
rögzítő kérdezőbiztosként, az interjúkat készítő terepmunkásként működő egyetemi hallgatók, a munkát előkészítő és koordináló terepmunkavezetők, az eredményeket értelmező és
megfogalmazó szerző együttes erőfeszítéseként jöhetett létre
ez a kiadvány. Legfontosabb szereplői ennek a munkának
azonban maguk a térség lakói, akik vállalták, hogy rövidebbhosszabb időre megosztják életüket a kérdezőkkel s beszélnek
érzéseikről, múltról, jelenről és jövőről, véleményt formálnak
életükről, megfogalmazzák azt, ami számukra magától értetődő, de a kívülről érkezetteknek megismerendő világ.
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A szöveg hangulati felütése nagyban hasonul más Aldebaran kiadványokéhoz. Vö.:
Török Zsuzsanna: Birokra kelni a valósággal. In Bócsi Krisztián – Török Zsuzsanna:
Birokra kelni a valósággal. Vizuális antropológiai esettanulmányok. Miskolc, 2005.
Aldebaran, 7-10.p.
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