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II. A FOLKLÓR

A FOLKLÓR JELLEMZÕI

Melyek azok a sajátosságok, amelyek segítségével a folklór leírható, illetve elhatárolható a
nem-folklór jellegû tudatformáktól?

Elsõ helyen a folklór szinkretikus, szintetikus jellegét kell említenünk. A kultúra e sajátossága
az osztálytársadalom elõtti kor öröksége, amely a különbözõ tudatformákat (filozófia, vallás, tu do -
mány, mûvészet, erkölcs), az önkifejezés módjait és kódjait (szó, játék és tánc, dallam, epikum, líra
és színjáték) osztatlan egységbe szervezte.

A világ teremtésérõl, az istenek, a kultúrhéroszok és az õsök tetteirõl szóló mítoszok a vallásos
kép zeteket egységbe szervezõ és tároló epikus kompozíciók voltak. Amilyen mértékben õrizték a
val lásos tudást, épp annyira rejtették is a mítosz igazi jelentését. A mítosz igazi jelentését az egyén
csak beavatás után birtokolta. De a mítosz egyúttal a világról való tudás, létértelmezés, metafizika is
volt. Megjelenítése különbözõ esztétikai eljárások (szavalat, ének, zene, tánc, játék, maszk, öltözet,
fa ragászat stb.) alkalmazásával történt. A mítoszhoz szorosan kötõdött a rítus, amely a cselekvési for -
mákat kodifikálta. Ugyancsak a mítosz képezte az erkölcs alapját: a mítosz értékrendje alapján mi -
nõ sült valami jónak vagy rossznak, elõírtnak, megengedettnek vagy tiltottnak.

A szinkretizmus különbözõ formái napjainkig tovább éltek egyes mûfajokban (például varázs -
me se, nép szokások).

A szinkretizmus megszûnése egybeesett a mûvészeti ágak differenciálódásával, a mûvészeti
ága kon belül a mûfajok különválásával. E folyamat során a szinkretikus gondolkodás tartalmi és for -
mai elemei profanizálódtak, deszakralizálódtak. A mitikus alakok jellemzésére szolgáló grandiózum
pél dául a túlzásokban, a mitikum, a varázstudat a profánná vált fantasztikumban, a szómágia pedig
a tett értékû beszédben (performatív kifejezésekben) és a szép hangzás eszköztárában él tovább.

A folklór közösségi (kollektív) jellegû. Az igazi költészet isteni eredetû – vallja Herder és a
két Grimm-testvér. A költészet az emberi nem anyanyelve – írja J. G. Homann német filozófus. A
Naturpoesie és a Kunstpoesie közti különbség az – véli Jakob Grimm –, hogy minden eposz önmagát
kell hogy költse. Ezért a nemzeti mûvek az egész nép tulajdonát képezik. Az elsõ teoretikusok tehát
az egyént a közösségi mûvészet hordozójának tekintették.

A folklór közösségi jellegét csupán a közösségi és a személyes dialektikus kapcsolata alapján
ért hetjük meg. A folklóralkotás már keletkezésekor korábban meglévõ, kollektív ízléshez, esztétikai
nor mákhoz, közösségi elvárásokhoz igazodik, s alkalmazása során a közösség „felügyelete” alatt áll.
E „cenzúra” lefaragja róla az egyénre jellemzõ individuális jegyeket. Ennek ellenére az alkotás (a
mû) nem személytelen. A hagyomány csupán az egyén által él tovább. Az egyén csupán azt választja
ki, és fogalmazza újra, ami igényének megfelel. Az újraalkotás során pedig ízlését, kommunikációs
szán dékát juttatja érvényre.

A közösségi jelleg mind a tartalom, mind az attitûdök, mind a forma és a stílus területén meg -
nyi latkozik. A varázsmese például évezredeken keresztül életben tartotta a feleségszerzés, a mitikus-
má gikus erejû hõsökkel való küzdés témáját. A betyárballadák közös sajátossága, hogy ro kon szenv -
vel mutatják be a periferiára szorult lázadó hõs küzdelmét és elbukását. A menyasszony- és võ le -
gény  búcsúztatók szövege örökölt sztereotípiákból összeálló szövegrácsra (kedves édesanyám, te -
hoz  zád fordulok; kedves testvéreim, hozzátok fordulok stb.) épül és állandó jelzõkkel, metaforákkal
(hû társ, szeretõ szív, szép virágszál, hófehér fátyol, gondviselõ két kar stb.) jeleníti meg az ese -
ményt. Végeredményben a mûfajiság a folklóron belül a közösség, a hagyomány által elfogadott
kon venciók szerinti esztétikai kommunikációt jelent.
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A közösségi jelleg azonban – amint utaltunk már erre – nem jelenti a kultúra unifor mi zá ló dá -
sát. Az egyének valójában eltérõ mértékben rendelkeznek a folklórral. A folklóron belül érvényesül
egy nemek, életkorok, vallási, foglalkozási hovatartozás szerinti tagolódás. (A bölcsõdalt az anya
ének li, a játékszokást a gyerekek gyakorolják, az apokrif archaikus ima a katolikus kultúrában õr -
zõ dött meg, a földmûvesek, az állattenyésztõk, a fazekasok, a tengerészek eltérõ szokásokkal ren -
del kez nek). Az átlagtudással szemben elkülöníthetõ a szaktudás. A mesefa, a nótafa, a bába, a jós
stb. spe ciálás tudását szolgáltatásszerûen nyújtja közössége tagjainak. A siratóénekben, a keser -
vesben a sze mélyes érzések kapnak hangot. Kósa László írja a gyimesi keservesrõl: Keservese min -
den gyi me si csángónak van. Még az is választ magának, akinek nincs zenei hallása. A szöveget
egyénien ala kít ják, ki-ki a maga sorsához, bajához, bánatához igazítja. A dallamok adottak,
azokból a leg ked ve seb ben hangzót választják ki. Így lesz a keserves mindenkinek sajátja. Apró
eltérések dacára is szá mon tartják az õt ismerõk, hogy az övé. Nem illik tehát rajta kívül másnak
énekelnie.

A folklór közösségi jellegéhez szorosan kapcsolódik az anonimitás. Minthogy az egyén ér -
vény ben lévõ normák alapján fejezi ki önmagát, s tehát az alkotás folyamatában a kollektív
értékrend nyi latkozik meg, a mûalkotáshoz nem kötõdik hozzá alkotójának, újraalkotójának neve.
A többi mû vé szettel szemben, ahol a mûvet a szerzõség alapján azonosítjuk, a folklórt a
szerzõtlenség jellemzi. En nek ellenére minden közösség számon tartja egy-egy személy kedvenc
tréfáját, mondását, a kü lön bözõ díszítõmûvészeti tárgyak megalkotóját.

A szerzõség tiszteletben tartásának hiánya teszi lehetõvé, hogy a folklóralkotás elszakadjon ke -
let kezési helyétõl, idejétõl, körülményeitõl, de ugyanakkor azt is, hogy az alkotás újabb és újabb kö -
rül mények között aktualizálható.

Természetesen, az anonimitás foka mûfajonként változik. Egy népdal anonimitása más ter mé -
sze tû, mint az elõadóhoz kötõdött gyimesi keservesé vagy egy népi önéletírásé. Minthogy az ön élet -
írás szerzõje ismert, a folklórkutatók közül is sokan megkérdõjelezik folklór voltát.

A folklór létezési formájából ered variálódó jellege. Az irodalomtól eltérõen, ahol a mû a ha -
gyo mánnyal szemben egyedi alkotás, s egyediségét, egyszeriségét a terjedés során is megõrzi, a
folk lór mû mindig valaminek a változata, a variánsa. Az egyszeriség és a hagyomány egyidõben
jellemzi. Mint hogy a hagyományõrzés nem lehet öncélú, a hagyományt egyéni igény tartja életben,
a ha gyo mányt a variáns teszi hitelessé. Nézzük csak, hogyan ír e kettõsségrõl Ortutay Gyula: A
változat tehát min dig Janus-arccal fordul felénk: a mögötte elõsejlõ, változatlanságra törõ, egyszer
már meg szü le tett alkotás visszaállítása, mint a hagyományozás bensõ tendenciája és az újraszületõ
s a maga új ra születésének frisseségét hirdetõ alak, amelyet a közösség is úgy fogad, olyan kettõs
érzéssel, hogy ün nepli benne az ismert-hagyományost és a most teremtett alkotás diadalát.

(A változások szintjeit lásd a fejezet végén közölt elemzésben.)
A variálódás teszi lehetõvé, hogy az egyén tudása, ízlése, földrajzi-társadalmi stb. meg ha tá ro -

zott sága, kommunikációs szándéka és kompetenciája beépüljön az alkotásba. Valójában a va ria bi li -
tás foka is mûfajonként eltérõ. A népmese például a variálás végtelen lehetõségeit kínálja fel. Az
imát, a ráolvasást viszont változtatás nélkül kell elõadni.

A folklór további meghatározó sajátossága a szóbeliség (oralitás). E kijelentés azonban csak
meg szorításokkal kezelhetõ. Elõször is, a szóbeliség nemcsak a folklór jellegû kultúrában található
meg. A futár, a hírnök, a századeleji erdélyi falu dobosa, az elõadómûvész, a rádió bemondója szin -
tén szóbeliségben terjeszti a hivatalos kultúrát. A népi kultúra egyes területein pedig a verbalitás he -
lyett/mellett a mimika, a gesztuskommunikáció kap szerepet (szokás, tánc). A szakirodalom a mese
vi zualitásáról is beszél: a mesemondó gyakran gesztusokkal erõsíti meg vagy egészíti ki a szavakba
kó dolt szándékát.

A szövegfolklóron belül sem beszélhetünk kizárólagos oralitásról. Az Európába érkezõ ma -
gyar ság társadalmi tagoltsága ellenére egységesen (bár nem egységes) folklorisztikus kultúrával ren -
del kezett. Az évszázadok során a társadalom egyik része átállt az írásbeliség használatára, s ily mó -
don az írás kiváltságos, arisztokratikus jellegû lett, a társadalmi szakadást tovább erõsítve. A re for -
má ció korának felekezeti oktatáshálózata azonban már széles körben terjesztette az írni-olvasni
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tudást. Az 1868-as népiskolai törvény a tudást még általánosabbá tette. Az írásbeliséget a magyar pa -
rasztság is átvette, s ez a folklórban is tükrözõdik.

Az írásbeliség vagy szóbeliség olykor kizárólagos jellegû. A levél, az ünnepi köszöntõlap pél -
dá ul, amely a térbeli távolság áthidalását szolgálja, csak írott formával rendelkezik. A különbözõ fel -
ira tok (például láda-, gerenda-, kapu-, falfeliratok) a szöveg szemantikai tartalmán túl grafikai meg -
ol  dá  suk kal többletjelentést hordoznak. A sírfelirat, az újságban közzétett nekrológ, a gyászjelentõ
olyan funk ciókat tölt be, amelyeket a verbalitás nem tud ellátni (hosszú ideig tárolja, szélesebb tár -
sa dalmi tér be szórja az információit).

A mágikus ráolvasás ezzel szemben csak szóbeliségben hat, mert a beszéd paralingvisztikai
sa já tosságaira (hangerõ, hangszín, a szövegmondás tagoltsága) épít.

Az elmondottakat összefoglalva, beszélhetünk kizárólagos szóbeliségrõl/írásbeliségrõl, va la -
mint elsõdleges/másodlagos szóbeliségrõl/írásbeliségrõl. A menyasszonybúcsúztató vagy az ima el -
sõd leges szóbeliségben tölti be szerepét, ám két elõadása között tárolható és terjeszthetõ írásban. A
fü  zetbe jegyzett emlékverset pedig az elsõdleges írásbeliség és másodlagos szóbeliség jellemzi (tár -
sal gáskor, bizonyos beszédhelyzetben elmondható).

Az írásbeliségnek a népi közegben való meghonosodása nem számolta fel a folklórt, és a vál -
to zatképzõdést sem akadályozza meg. A leírt szövegek csupán egy alkotás variánsainak tekinthetõk.

Azt gondolnánk, hogy a rögzítetlenséggel együtt jár a felejtés és a torzulás. Hogy ez mégsincs
így teljes mértékben, az annak tulajdonítható, hogy a különbözõ mûfajok kitermelték azokat a tar -
tal mi elemeket, epikus egységeket (motívumok, tartalmi és epikus klisék, szimbólumok), szö veg -
egy sé geket (mesei sztereotípiák), formai eljárásokat (a vicc csattanója, a varázsmese hármas
tagoltsága), ame lyek megõrzik a folklórmûfaj és alkotás önazonosságát.

A folklór alkalomszerûsége (rituális jellege) jelenti az alkotások, mûfajok azon sajátosságát,
hogy elõadásuk beszédhelyzethez kötött. A locsolóvers csupán húsvétban mondható el, emlékverset
a búcsúzkodó fiatalok írnak egymásnak, a bölcsõdalt a gyermekét altató anya énekli, a halottsirató
a te metési szokáskör tartozéka. A folklór egyik vizsgálója (C. M. Bowra) szerint a költészet a szer -
tar tás költészetbõl vált ki (ráolvasás, vadászdal, harci ének, mágikus agrárdal, siratóének, halotti
ének, mennyegzõi dal, istenekhez és szellemekhez szóló bájoló imák stb.).

E tekintetben a folklóron belül folytonosan két ellentétes törekvés érvényesül. Az egyik el sza -
kít ja a szöveget elõadásának hagyományos alkalmától (katonadal, betyárdal elõadása lakodalomban,
nép dal bejegyzése kéziratos füzetbe, a felnõttfolklór lesüllyedése a gyermekfolklórba), az alkotás
(mint tevékenység és termék) funkcióját megváltoztatja. A másik, épp ellenkezõleg, olyan hely zet -
hez köti a szöveget, amelyben nem, vagy ritkán fordult elõ. (Például Erdélyben a népballada a ha -
lott vi r rasz tó rituális kellékévé vált.)

A folklór hagyományos (tradicionális) jellegû. Az önellátó, a külvilággal kapcsolatot alig
tar tó közösség kulturális mintái hosszú idõn keresztül érvényben maradtak. A látványosan nem
változó élet a kipróbált, bevált ismereteket tárolta, és tette kötelezõ érvényûvé.

A hagyomány egyébként nem jelent a fejlõdéstõl való elzárkózást. A hagyomány olyan örök -
ség, amely idõszerûségét megõrzi, s épp aktuálitásánál fogva, folytonosan aktualizálódva épül a je -
len  be. A hagyomány életének nyomon követése arról gyõz meg, hogy nem ellenlábasa az újításnak.
Fi gyeljük csak a mese életének állomásait. A varázsmese korábban még a mágikus-rituális gyakorlat
ré sze volt. A varázstudat felszámolódása után azonban funkciót váltott: a példázat szerepét töltötte
be, vagy egyszerûen a szórakoztatás eszközéül szolgált. Az állatmese valamikor szintén a totem ál la -
tok természetérõl és ténykedésérõl tudósított. Utóbb a moralizáló jelleg uralkodott el benne.

A hagyományos jelleg nem jelent feltétlenül õsiséget. A kérdés egyik vizsgálója szerint a kul -
tú ra egy elemének legalább három generációt kell kiszolgálnia, hogy hagyománynak nevezhessük.
A generáció életideje azonban eltérõ intervallumot jelent. Katonafolklór esetében három generáció
élet ideje 3–4, iskolafolklór esetében 12 év.

A közösség nyitottá válásával azonban a hagyomány életideje lerövidül. A jelenségre egyéb -
ként már az újkori Európából is számtalan példát hozhatunk. A reneszánsz, majd a felvilágosodás
ide jén rob banásszerûen megnõtt az igény a kívülrõl jövõ friss információ s az ezt kínáló nyomtatott
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ter mékek iránt, s ez a falut sem hagyta teljesen érintetlenül. A romantika és a pszichoanalízis di va -
tos sá válásával a konvenciók szerinti gondolkodást és viselkedést az eredetiség keresése, kergetése
vál totta fel.

Feladatok

1. Figyeljék meg a szinkretizmus érvényesülését a belsõázsiai hõsének elõadásában! Figyeljék
meg, hogyan éltek tovább és változtak meg a mûfaj sajátosságai az európai könyveposzban.

A nemzetségi viszonyok elõtt, de még késõbb is, igen fontos volt a leszármazás ismerete,
az egyes törzsek eredetének tudása – éppen azért, hogy uralmuk jogát, ha szükséges, bi zo -
nyí tani is tudják. Az uralkodó nemzetségek amellett, hogy eredetüket többnyire állatõsökre
ve zették vissza, nem kevésbé voltak büszkék legendás emberelõdeikre is, akik akár vég re haj -
tot ták a nekik tulajdonított csodás tetteket, akár nem, mindenképpen az adott nemzetség ha -
tal mának ideológiai megalapozását jelentették; hatalmas elõdök nemzetsége késõbb is csak
ha talmas lehet... Kellett hát valaki, aki élõ lexikonként fejében tartja az õsök cselekedeteit, s
bármikor képes felmondani, akár bizonyítékképpen... Valószínûnek látszik, hogy a ge nea -
ló giai táblázatokat és az ezekhez kapcsolódó eseményeket versbe szedték, hiszen a kötött for -
ma elsajátítása, bevésése jóval könnyebb, mint a kötetlené... Ehhez a tudáshoz kap cso ló dott
a verses mitológia ismerete is... Énekesdinasztiák alakultak ki, amelyekben szinte kö te lezõ
érvényû hagyomány volt az apai, nagyapai mesterség folytatása... A hõsének elõ adá sa
dallam nélkül lehetetlen volt. Ez azonban igen tágan értelmezhetõ. A legdallamosabb elõ -
adásmód zenekíséret mellett történt, s a zenét legtöbbnyire a húr nevû húros hangszer szol -
gáltatta... Voltak énekesek, akik hangszer nélkül adták elõ énekeiket; énekelték vagy re ci -
tálták a szöveget... Igen fontos volt azonban az a mód, ahogy az elõadó interpretálta a szö -
veget. Az volt csak igazán népszerû, s alighanem az volt a mûvészet mércéje is, aki hosszú
idõn keresztül is fenn tudta tartani hallgatósága érdeklõdését. Ezért aztán az énekes úgy
adott elõ, hogy az izgalmasabb részeket eljátszotta. Nemcsak szavakkal, hanem moz du la -
tokkal is érzékeltette azt a küzdelmet, amelyet a vitéz a sárkánnyal vívott... A burjátok hi -
edel me szerint végighallgatták azok a vitézek is, akik fõszerepet játszottak benne, s attól füg -
gõ en, hogy mennyire nyerte meg a tetszésüket a produkció, segítették a hallgatókat és az
éne ket terveik megvalósításában.

(Lõrincz L. László: „... jurták között járok”. A belsõázsiai hõsének. Bp. 1981)

2. Milyen szinkretikus jegyeket fedeznek fel egy ismert népszokásban (farsangtemetés, la ko da -
lom, betlehemezés)? Értelmezzék, a különbözõ kódok, szimbólumok hogyan teszik érzékel -
he tõ vé a szokás rejtett jelentés- és funkciórendszerét!

3. Nevezze meg a mesehõsök azon sajátosságait, amelyekben a mitikus és totemisztikus (állat õs -
tõl való eredet) tudat emléke õrzõdött meg!

4. Milyen variálási szabadságot tesz lehetõvé a mese és az ima, valamint a mágikus ráolvasás?
Vá laszukat a szövegek elõadásának funkciója alapján indokolják meg!

5. Nevezzen meg az év jeles napjaihoz kötõdõ alkalmi szövegeket! Milyen alkalmi szövegek (mû -
fajok) kötõdnek az emberi élet különbözõ szakaszaihoz, fordulópontjaihoz? Figyelje meg, mi -
lyen beszédmódokból és szövegtípusokból épül fel egy-egy folklóresemény.

6. Hagyomány és újítás viszonya alapján jellemezze a folklórt és a divatot!
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ÍRÁSSZOKÁSOK, AZ ÍRÁS MOTIVÁCIÓI ÉS FUNKCIÓI (OLVASMÁNY)

A mezõségi Magyarborzáson Balogh Anikó (sz.1939) immár évtizedek óta naplót vezet. 
Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy miért ír sok-sok éven keresztül havi rendszerességgel egy

asszony, akitõl ezt senki nem várja el. Sõt, környezete nem is nézi mindig jó szemmel ebbéli tény -
ke dését, haszontalan idõtöltésnek, naplopásnak minõsíti a falusi gazdasszony írással való fog la la tos -
ko dását. Hogy a népi írók egy része, s különösen a nõk lopva, elrejtõzve, a legközelebbi hoz zá tar -
to zók tudta nélkül vetik papírra feljegyzéseiket, arra több adatunk is van. 

Az írás pótolhatatlan, nélkülözhetetlen része volt Balogh Anna életének. A mezõgazdasági és
a házimunkák szüneteiben, télen, vasárnap délután, este vette elõ a füzetet és a tollat. Az alábbiak -
ban ar ra a kérdésre próbálunk választ adni, milyen motivációi vannak az õ életében az írásnak.

Ami az évek során felgyûlt füzetekbõl kiolvasható, az egy kisközösség életének története,
„hõs eposza”. Tulajdonképpen néhány generációra visszamenõen minden család történeteket tárol
és örö kít át az elõdökrõl, a család anyagi helyzetét, társadalmi tekintélyét, a családtagok kapcsolatait,
éle tét érintõ eseményekkel kapcsolatban. Az eredettudat, a családi történelem mellett a tudatos sze -
lek cióval, az idealizált áthangolással, a történetesítéssel megkonstruált eredettörténet cselekvési, vi -
sel kedési és viszonyulási normákat és módokat, életvezetési stratégiákat, identitástudatot örökít át a
le származottaknak. 

Balogh Anna beszámolói tulajdonképpen arra vetnek fényt, hogy egy mezõségi földmûves
asszony mit tart az utókor figyelmére érdemesnek családja, rokonsága, faluja, valamint tágabb kör -
nye zete életébõl. Az élet természetes menetére (a szezonmunkák, disznóölés, idõjárás, szüle tés na -
pok, ünnepek) jelzésszerûen történik utalás. Ezek az események alkotják azt az évrõl évre érvényes
ke retet, amelyen belül zajlik az élet. Viszont nagyobb terjedelmet, részletesebb kidolgozást ér de mel -
nek az egyszeri események, amelyek a ciklikusan ismétlõdõ kalendáriumi idõ helyett a lineáris idõre
van nak felfûzve. A Tamás nevû kis unoka megszületése a nagyszülõk számára is a legnagyobb isteni
aján dék. A Temesvárt Tõkés László református lelkész körül kezdõdõ, majd az egész országra ki ter -
je dõ diktatúraellenes mozgalom ebben a szûkszavú naplóban váratlanul nagy terjedelemhez jut. A
fel jegyzések folyamatos olvasása során kerekedik ki az idõs édesapa, a betegséggel küszködõ férj,
a ro mán lányba szerelmes fiú története. 

Az írás a bejegyzõ számára az események fölötti töprengésre, érzelmi és intellektuális fel dol -
go zásukra, megítélésükre, a megoldások keresésére ad lehetõséget.

Balogh Anna számára az írás az Istennel való kapcsolatkeresés és kapcsolattartás eszköze is.
Az események rögzítése után minden esetben hálaadó vagy segítségkérõ szavak következnek. A
nap ló író asszony környezete történéseiben Isten gondviselõ jelenlétét tapasztalja meg. A naplónak
az 1989-es év karácsonyára vonatkozó része a Krisztus születésére való lelki felkészülés és az ünnep
meg élésének intim része. A bejegyzésekben megtaláljuk az ünnepi készülõdés mozzanatait (disz nó -
ölés), az ünnepet hirdetõ jeleket (harangszó, a családtagok együttléte, ajándékozás). Balogh Anna
az is teni kegyelmet tapasztalja meg Krisztus eljövetele mellett a kommunista diktátorok elûzésében,
az uno ka megszületésében, a család együttlétében, a magyar szónak a rádióból való újbóli fel csen -
dü lé sé ben, a magyar sajtótermékek újbóli megjelenésében, valamint a régóta várt kocsi
megszerzésében. 

Balogh Anna feljegyzései kizárják a nyilvánosságot, esetleg a kései családi érdeklõdésre tar -
tanak igényt. Ennek ellenére a szerzõ nem zárkózott el attól, hogy családja életének intim történései,
a maga vallásos szavai nyomtatásban a nagy nyilvánosság elé kerüljenek. Naplójának részletei 1994
de cemberében a Kelet-Nyugat címû nagyváradi folyóiratban jelentek meg. 

Balogh Anna füzeteibõl egy mezõségi asszony világa körvonalazódik. Életét zárt, szûk térben
éli meg. Csak ritkán, fõleg betegségek idején lépi túl faluja határát. Ennek ellenére életének hori -
zont ja szélesebbre tágul. A rádió, tv és sajtó, valamint távolabb lakó gyermekei, utazó férje révén
tu do má sa van távoli eseményekrõl. Ezek éppúgy beépülnek feljegyzéseibe, mint a személyesen
meg ta pasz talt történések. Minden, ami füzetében megjelenik, nõi szemmel van összeválogatva, egy
asszony szavaival van elõadva. A nõi füzetekben általában elõfordulnak még emlékversek, verses
le ve lek, imák, ételreceptek, háztartási tudnivalók. 

26



Más jellegû bejegyzéseket találunk egy férfi füzetében. 
Pap Péter Magyarborzáson született 1896-ban. Az elsõ világháborúban az olasz fronton har -

colt, a második világháború idején szolgálatra hívták be. Írásai, feljegyzései kéziratos füzetben ma -
rad tak fenn. A füzet a tulajdonos által készített tárgyjegyzék szerint tartalmazza a születések és ha -
lá lozások, a földvásárlások, az adófizetés, az õrlések, az állatvásárlások és a gabonatermés mutatóját.
Éle temrõl cím alatt tíz lapon 1939-ig foglalja össze életének fontosabb eseményeit. Ezután 8, az olasz
fronton és a hadifogságban készült verse olvasható. Néhány lappal késõbben két lapon a má so dik
világháborúval kapcsolatos élményeit közli. 1945–1958 között évi jedzék formájában mondja el az
egyes évek fontosabb eseményeit és eredményeit. A feljegyzések közé kerül be az ember vagy lo rü
orvoslásá-nak receptje, valamint a m.borzási juhok jegyei-nek jegyzéke. A feljegyzéseket 1958-tól
Jani nevû fia folytatja. 

A füzetet a hozzátartozók a falu református egyházi irattárában helyezték el megõrzés végett.
A kéziratos füzetek egy egyén életterében a családi irattár darabjaival, a feliratozott tárgyakkal

ké peznek egy tárgypopulációt, s együttesen járulnak hozzá az egyén írott környezetének kiépí -
téséhez. 

Gálffy Eszter 1921-ben született az aranyosszéki Mészkõn. Hét osztályt végzett. Nagyszülei,
majd szülei elgondozása óta magányosan él a szülõi házban. Lakásának falán két olyan falvédõ ta -
lál ható, amelyeket még az iskolai kézimunka órákon varrt ki a tanítója felügyelete alatt. További
négy falvédõ kimosva, kivasalva a szekrénybe került. Egyik a házi áldás szövegét tartalmazza.

A konyha egyik falán a családi fényképek között berámázva édesanyja gyászjelentõje ol vas -
ha tó. 1943-ban hunyt el, gyászjelentõjére rákerültek Pali nevû fiának adatai is, aki egy évvel
korábban az orosz fronton pusztult el. Halálának hírét a család nem tudatta az édesanyával. A közös
gyász je len tõ szerint Anya és fia egymásra találtak. 

A szekrényben õrzött szõtteseken BE, az édesanya lánykori monogramja látható. Lánya szerint
büsz ke vót az, aki meg tudta csinálni, azt nem mondták írástudatlannak. A fonalserítõ a nagyapa,
Bor bély Dénes vésett monogramját õrzi. Az unoka számára ezért is szeretett, tisztelt tárgy. 

A családi iratok között a szülõk, nagyszülõk tulajdonjogát igazoló okmányok találhatók. Gálffy
Eszter tulajdonába kerültek meghalt bátyjainak okmányai is. A mennyiségi áttekintés helyett csu pán
az okiratok típusait nevezzük meg: gyámsági rendelvény, építési engedély, végrendelet, kór há zi
beutaló, orvosi recept, adó befizetésére vonatkozó elismervény, konfirmációi emléklap, perirat, bí -
rói végzés.

1940-ben a család szétszóródott. A fiúk a frontra kerültek, a lányok munkába mentek. A test -
vé rek sûrûn írtak levelet egymásnak és a szülõknek. A leveleket nemcsak a címzett olvasta el. A
gye re kek hazalátogatásukkor kicserélték a friss híreket és leveleket. A legtöbb levél a szülõi házban
ál la podott meg. Ezek Gálffy Eszter számára máig olvasmányul szolgálnak.

Az irattár részét képezik a szórólapok (gyászjelentõk, lakodalmi meghívók, ballagási kártyák).
Gálffy Eszter 1945-ben vesztette el bizalmas barátnõjét. Akkor kezdte el vezetni Eszti nap ló -

ját. Ide kerültek be fiatalkori csalódásai, reményei, életének eseményei. A fiatal lány bizalmas val -
lo másait rendre a kollektív gazdaság megalakulásának eseményei váltják fel, majd a közös gaz dál -
ko dásnak a munkaerkölcsöt lezüllesztõ hatását, a hatalom erkölcstelen voltát részletezi. Füzetekben
és lapokon saját normatáblázatát vezeti, majd az idõjárásról, a termésrõl készít feljegyzést. Papírra
ír ja a veteményes földek tavaszi beosztását, a szomszédoknak kölcsönzött könyvek címét, a rádióból
hal lott híreket, a lapokból, könyvekbõl öszegyûjtött aforizmákat. Hosszú téli estéken emlékezetbõl
idéz fel és ír le verseket. A házába kerülõ könyveket olvasva megjegyzéseit a lapok szélére jegyzi.

Az évtizedek során Gálffy Eszter egyfajta írástudóvá nõtte ki magát környezetében. Falusfelei
hoz zá fordultak levelek, kérvények, võfélyversek, halottbúcsúztatók, gyászjelentõk megíratása vé -
gett. Gálffy Eszter ellenszolgáltatás nélkül segített a hozzá fordulókon. Könyveibõl is szívesen köl -
csön zött szomszédainak. 

Gálffy Eszter írott környezetének áttekintése az írás néhány sajátos funkcióját jelzi. Az írás a
tár gyakkal együtt részt vesz az élettér kiépítésében, jelen van az emberi élet döntõ fordulópontjain,
a fizikai teret áthidalva lehetõvé teszi az egymástól távol élõ személyek kommunikációját. Jogi és
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tár sadalmi státust teremt az egyén számára. Biztosítja az egyén és a hivatalok kapcsolatát. Átörökíti
az elõdök emlékét. Olvasmányt biztosít az utódok számára. Jelzi a házban élõk vallásos és ideológiai
pre ferenciáit, ízlését.

Az írott szövegek tekintélyét e sokirányú funkció biztosítja. A levelezések, a feljegyzések ezért
ké pezik az öröklés tárgyát. Néhány közülük a család lakóterében közszemlére van kiállítva.

Olyan szövegek, szövegtípusok ezek, amelyek megfogalmazása, kivitelezése írástudást, szö -
veg szerkesztési szabályok ismeretét, bizonyos kézügyesség (szövés, faragás, rajzolás) meglétét fel -
té telezik. Együttesük a nyomtatványok, az ûrlapok, a programozott, gombnyomásra mûkõdõ
szöveg szer kesztõk elõtti, a megalkotó személyes hozzájárulását igénylõ, kézírásos kultúrát képezi.
A szö ve gek elõállítása ezért biztosít tekintélyt, õrzésük az elõdök iránti kegyelet kifejezése.

Feladat

A folklór területérõl hozott példákkal bizonyítsák, hogy a hangzó szöveg az akusztikus nyelv -
vel (hangerõ, hanglejtés, dallam, hangszín), az írott szöveg pedig a vizualitással (kromatika, illetve
gra fikus megjelenítés) egészül ki.

A FOLKLÓR TAGOLÓDÁSA

Részleges rögzítetlensége és intézményesítetlensége miatt a folklór egységesülése sosem kö -
vet kezhet be. A folklór tagolódásának három fontosabb okát és formáját különíthetjük el (táji, tör -
té neti, társadalmi tagolódás).

A táji tagolódás a vidékenként eltérõ földrajzi, történelmi, etnikai, mûvelõdési sajátosságok kö  -
vetkezménye. E körülmények eltérõ életvitelt, mentalitást, kultúrát termelnek ki, s a fejlõdés üte mét
másként alakítják. Néprajzi csoportként változhat a település és a gazdaság szerkezete, a la kás hoz
használt épületanyag (kõ, fa, sár), a lakás berendezése, az ünnepek kalendáriuma, változnak az ün -
neplés szokásai, a gazdálkodás alapformái, technológiái, eszközei. De épp így kimutatható a dal la -
mok, a folklórszövegek (mesék, balladák stb.) elterjedtségének, népszerûségének földrajzi határa.
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A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS
KÖRNYÉKÉNEK MAGYAR TÁJNEVEI
ÉS A NEVESEBB NÉPRAJZI CSOPORTOK



A kulturális sajátosságok alapján a néprajzi irodalom a magyar nyelvterületet öt nagy tájra ta -
gol ja: az Alföldre, a Felföldre, a Dunántúlra, a történeti Erdélyre és a csángók területére. E tájakon
be  lül további néprajzi és táji csoportok határolhatók el. A néprajzi csoportok sajátos közösségi tu dat -
tal rendelkeznek (a közös eredet hite, az összetartozás és a környezetüktõl való különbözés tu da ta).
Ilyen néprajzi csoportot képeznek a kunok, a jászok, a hajdúk, a székelyek, a hóstátiak. A cso por tok
egy másik részébõl hiányzik ugyan az összetartozás tudata, ám másságuk (vallás, nyelvi, kul tu rális
sa já tosságok) révén elütnek környezetüktõl. Ilyenek a palócok, a barkók, a matyók, a csán gók.

A néprajzi tájak további csoportokra, kistájakra bomlanak.
Egy-egy vidék a közeli folyó, hegy, vá ros alapján nevezi meg
önmagát. E kistájak neve a -hát, -köz, -mente, -völgye, -melléke,
-alja, -kör nyék tájnévképzõ segítségével jött létre.

A néprajzi tájak bemutatására Kósa László és Sze mer ké nyi
Ágnes Apáról fiúra címû kötetének egyik fejezetét vesszük át
(Szöveggyûjtemény).

A romániai magyar néprajzi csoportok árnyalt felosztását
Kós Károly készítette el.

1. A Királyhágón túli (alföldi) terület csoportjai: Mára ma -
ros (12 falu, központjuk Mára ma ros szi get); Szamosköz (részei
Ti szahát, Túrhát, Szamoshát és Erdõhát); Krasznaköz (más né -
ven Bükk alja; központja Erdõd); Nagykároly vidéke; Érmellék
(30–35 település, közöttük nevezetesebb Mar gitta, Ér mi hály -
falva, Székelyhíd, Bihardiószeg); Szilágyság (kisebb tájai a Szi -
lágy somlyó, Kraszna, Zi lah körül elterülõ Kraszna vidéke; a Szi -
lágy nagyfalut és Berettyószéplakot is magába foglaló Be rettyó -
men te; a Diósad központú Tövishát); Kõvár vidéke (központja
Nagy somkút, jelentõs falvai Kol tó, Magyarberkesz); Bánya vi dék;
Báródság (Élesd, Rév); Fekete-Körös völgye; Körösköz (ma  gá ba
fog lalja Sárrétet); Bánság (a Maros, a Tisza, a Duna és az erdélyi
hegyek által közrefogott vidék).

2. Nyugat-Erdély csoportjai: Láposmente (nagyobb falvai Magyarlápos és Domokos); Nagy sza  -
mos mente (Retteg és Bethlen környéke); Borsa völgye (központjai Kolozsborsa, Páncélcseh; je len  tõ -
sebb falvai Kide, Válaszút, Bádok, Csomafája); Kalotaszeg (40 falu; vásáros központja Bánffy hu  nyad,
ne vezetes falvai Magyarvista, Méra, Gyerõvásárhely, Körösfõ, Magyargyerõmonostor, Ma gyar   valkó, Ka -
lotaszentkirály; területei a havasok alatti Felszeg, az Almás-patak melletti Alszeg, a Ko  lozs   várhoz kö zeli
Nádasmente); Erdõalja (hat település, közöttük Györgyfalva és Ko lozs); Szék (sa já  tos kultúrájú
település Sza mos újvár kö ze lé ben); Sajómente
(nyolc te le pü lés, kö zöt tük Zselyk és Sa jó ma -
gya rós); Fel sõ-Ma ros-men te (hat település
Szász  ré gen kö ze lé ben); Me zõ ség (mintegy 300
fa lu; vá  sáros köz pontjai Nagy sármás, Mócs,
Buza, Uz di szent péter, Me zõbánd); To roc kó (a
kö ze lében el  he lyezkedõ Torockó szent  györgy-
gyel); Ara nyosszék (22 falu Tor da köze lé ben;
egy ko ri székhelye Fel vinc); Hegy alja (ne ve -
zetes te lepülése Vajasd); Hu nyad (Dé va, Vaj -
da hu nyad és a környékbeli fal  vak ma gyar la -
kos sá ga); Zsil völgye (Pet ro zsény és Lu pény
vi dé ke); Küküllõmente és Kü küllõköze (köz -
pontjai Bethlenszentmiklós, Kü küllõvár, Dicsõ  -
szent  márton, Balavásár); Hétfalu (Brassótól
keletre).
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Harangláb, Krasznarécse.
Debreczeni László rajza

Fedeles kiskapuk Szolokmáról (Sóvidék). 
Bíró Gábor rajzai



3. Székelyföld néprajzi csoportjai: Marosmente (Szászrégentõl délre esõ községek); Nyá rád -
mente (központja Nyárádszereda); Erdõszentgyörgy vidéke; Udvarhely vidéke; Sóvidék (Sóvárad, Szo  -
váta, Parajd, Sófalva, Korond, Atyha); Homoródmente (központjai Oklánd és Homo ród szent már ton);
Nyikómente (fontosabb települései Szentlélek, Farkaslaka); Erdõvidék (nevezetes tele pü lé sei Barót,
Köpec, Nagyajta, Vargyas); Háromszék (központjai Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely; ko  rábbi
tagolása: Orbai-, Sepsi- és Kézdiszék); Csíkszék (központja Csíkszereda; kistájai Alcsík és Fel  csík);
Kászon (öt község); Gyergyó (központja Gyergyószentmiklós); Gyimes (a Gyimesi-szoros há  rom
települése: Gyimesfelsõlok, Gyimesközéplok, Gyimesbükk).

4. A moldvai csángók a Tatros völgyében, Bákó és Román vidékén élnek.
A táji tagoltság mellett a népi kultúra a különbözõ korokban is eltérõ képet mutat.
Kultúránk honfoglalás kori rétegére vonatkozóan kevés adatunk maradt fenn. Elsõ írástudóink

a latin nyelvû kereszténység hívei voltak, s ezért ha írtak is a „pogány” hagyományokról, bíráló
szán dék kal tették. A korabeli intézmények (egyház, királyság, közigazgatás) európai mintára szer -
ve zõd tek, s a keletrõl hozott kultúra felszámolására törekedtek.

A honfoglaló magyarok, habár ismerték már a monoteisztikus vallásokat (kereszténység, zsidó
val lás, iszlám), vallásukat bizonyára a sámánisztikus szertartásokban élték meg. A sámán olyan, kü -
lön leges képességû és tudású személy volt, aki áldozatot mutatott be, kapcsolatot tartott a szel le -
mek kel és az elhunytakkal, gyógyított és jósolt. Ebbõl a vallásos képzetkörbõl maradt fenn a testet
el hagy ni tudó szabadlélek, a kiválasztottságot jelzõ fölös csont emléke, valamint a világfa (égig érõ
fa) motívuma. E mitológia folytatásának tekinthetjük az idõjárásért viaskodó táltos, a foggal született
ga rabonciás hiedelemkörét. Néhány elhomályosult jelentésû szavunk, mint az íz, fene, hagymáz fel -
té  telezhetõen szintén szellemek, betegségdémonok megnevezésére szolgált. Totemisztikus képzetet
(ál  latõstiszteletet) õrzött meg a csodaszarvas monda, az Árpád-házi királyok eredetmondája (Emese
ál ma), a lókultusz néhány töredéke. Ebben a kultúrában fontos szerepet játszott a szómágiát al kal -
ma  zó regösének, a halott lelkének a halottak birodalmába való eljuttatását szolgáló halottsirató, a
be teg  ségdémon elûzését, megsemmisítését, az idõjárás befolyásolását szolgáló ráolvasás.

A múlt század óta állandóan napirenden van az õsi eposz kérdése. Habár sem a száj ha gyo -

mány, sem az írásbeliség nem õrzött meg a Kalevalához hasonló gazdag hagyományanyagot, a ku -
ta tás bebizonyította, hogy néhány balladánk (Kerekes Izsák, Molnár Anna) népvándorláskori hõs -
epi kai elemeket (a hõs mély álma, az ellenséggel vívott egyenlõtlen harc, a fejbenézés) örökített át.
Ugyan  csak szibériai motívum a magyar mesekincsben az égig érõ fa, a táltosparipa, a mesehõs bir -
kó zása, a csodás és jegyes születés, az alvilági út, az égitestszabadító hõs. A népzenében õsi örökség
a pentaton (ötfokú) dallam (feltételezhetõen török népektõl való átvétel) és a kvintváltás (a dallam
öt hanggal lejjebb történõ megismétlése). A halottsirató elõadása, kötetlen dallama és szövege szin -
tén évezredes hagyomány folytatója.

Az Európában való letelepedés s a kereszténység átvétele erõsen átszínezte a népi kultúrát is.
Át  struktúrálódott a népszokások rendszere. Az emberélet fordulóihoz és a jelesnapokhoz kötõdõ
szo  kásokat nagymértékben integrálta a vallásos élet. Vallásos értékrendet népszerûsített és hono sí -
tott meg a legenda és az archaikus apokrif ima mûfaja, a keresztény mitológia eseményeit meg je le -
ní tõ misztérium- és passiójáték.
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A feudalizmus kora a folklór újabb történeti rétegét honosította meg. A nagycsalád felbomlása,
az árutermelésre való áttérés, a magánérdekek külöbözõsége által kiváltott tragédiák a nép -
balladában tük rözõdnek. Klasszikus balladáink tekintélyes része a francia-vallon telepesek köz -
vetítésének tu laj do nítható (A hajdúkkal útnak induló lány, Halálra hurcolt menyasszony, Két rab
testvér, Vitéz és ke gyes, Katonalány), s mellettük megjelennek a belsõ keletkezésû balladák
(Gyermekét elhagyó elcsalt me nyecske, Mennybe vitt lány, Zsivány felesége, A szaván kapott feleség,
A gazdag asszony anyja). A betyárballada vállalkozott a feudális elnyomás elleni elégedetlenség,
tiltakozás esztétikai szintû köz vetítésére is.

A reneszánsz világi szemlélete termeli ki a virágszimbolikát alkalmazó virágének mûfaját. A re -
formáció kora honosítja meg a magyar mesekészletben a novellamesék és állatmesék mûfaját.

A polgárosodás a népköltészet újabb átrendezõdését hozta magával. Az alapvetõ változást a
népi líra stílusváltása jelentette, mely a 18–19. század fordulóján következett be. Az új stílusú népdal
tar talomban, az érzések kifejezésében nyitottabb, felszabadultabb, derûsebb, dallamkészletben és
mû fajrendszerben változatosabb. A rabénekek, keservesek és bujdosóének helyett a szerelmi, a ka -
to na-, a gúnydalok váltak népszerûvé. A dallamkészlet derûsebbé élénkülése megköveteli a tartalom
vál tozását, új ritmust kényszerít a táncra (csárdás), a balladára (vígballadák). A népdal és ballada ter -
je delmének megrövidülése hatással van a prózai epikára is (tréfás mûfajok).

A népi kultúrát befolyásoló másik döntõ hatás az olvasás- és írásszokások meghonosodásának
tu lajdonítható. A ponyvairodalom Európában a 16. századtól válik népszerûvé, Magyarországon pe -
dig a 18. századtól. A szájhagyomány által közvetített hagyományos témák mellett robbanásszerûen
ter jednek a modern kor aktualitásai, szenzációi. Az írnitudás terjedésével magyarázható a fel jegy -
zések (naplók), feliratok (sírfeliratok, kapufeliratok), a népdalokat, imákat, a lakodalom költészetét
tar talmazó kéziratos füzetek megjelenése. E nyitást fokozza a 19. század végétõl az iparosítás, majd
a 20. század elsõ felének történelmi eseményei hatására bekövetkezett migráció.

A folklór a társadalom tagoltsága függvényében tovább differenciálódik. Egy közösségen belül
a fog lalkozás, vagyoni állapot, felekezet, nemek, életkor szerinti tagolódás alapvetõen meghatározza
az élõ kultúrát (társadalmi kapcsolatok, attitûdök, szövegek, szokások, életvitel, a munka és a szó ra -
ko zás formája és programja stb.). A katonáskodás például másként érintette a szegényparasztokat és
a társadalmi elitet. A mezõgazdasági munkában másként veszi ki részét a férfi és a nõ. Az ünnepi
szo ká sok modellje más-más szerepet ír elõ a férfinak és a nõnek, a gyermeknek, a felnõttnek, az
idõsnek.

Feladatok

1. Egy ismert tájegység kultúrája alapján szemléltessék a környezeti (földrajzi, természeti, gaz da -
sági) tényezõk és a folklór kapcsolatát.

2. Figyeljék meg a nõi és férfiszerep elkülönülését a temetés és a húsvét szokáskörében.

3. Egy ismert falusi közösségben figyeljék meg a férfiak és nõk eltérõ térhasználatát! Milyen tér
hasz nálata szükséges/lehetséges/ tiltott a nõ és a férfi számára? Milyen gyakorisággal és mó -
don tartózkodnak az illetõ térben? Milyen szankciót von maga után a tér használati sza bá lyai -
nak megsértése?

4. Kósa László A népi kultúra történeti rétegei címû tanulmánya alapján kövessék nyomon a ma -
gyar népi kultúra történeti kibontakozását.

5. Gondolkozzanak el azon, hogy a tömegkommunikációs eszközök terjedése hogyan érinti a re -
gio nális kultúrát. Milyen elõnyös, milyen káros hatásuk van?
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A FOLKLÓR VÁLTOZÁSA

Elsõ folklórkutatóink azzal a szomorú benyomással tértek meg gyûjtõútjaikról, hogy a folklór
ha lálán van, 12., 24. óráját éli. S habár a népi kultúra az ezredvégi életnek is tartozéka, a vész ha -
ran gok máig sem hallgattak el. Mi az oka annak, hogy nap mint nap a legkülönbözõbb intézmények
ösz tö nöznek a hagyománymentésre, hagyományápolásra? S egyáltalán, ápolható-e a népi hagyo -
mány?

Való igaz, hogy a nép felfedezése akkor történt meg, mikor az évszázados zárt életformáját
meg változtatni készült. Tulajdonképpen a népre való ráfigyelés, szociális, gazdasági, kulturális
gond jainak enyhítése (a jobbágyság felszabadítása, a földreform, a közoktatási törvény) már maga
be folyásolta a kulturális állapotokat. El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a népmese, a népballada,
az egyes kalendáris szokások fémjelezte kultúra történeti képzõdmény, szoros kapcsolatban áll a
kul tú rát meghatározó külsõ (gazdasági, társadalmi, mûvelõdési, történelmi) körülményekkel.
Bizonyos igé nyek hívják életre, az igények megváltozása pedig felszámolja vagy módosítja a
hagyományt, il let ve teljesen új hagyományt hív életre. A népi kultúra létformája az, hogy bizonyos
elemei épp ha ló dóban, mások pedig születõben vannak. A népi kultúrát tehát nem szabad valamely
történeti kor sza kával vagy területével azonosítanunk.

A katonai arisztokrácia létrejötte például felszámolta az archaikus mítoszt és eposzt, meg te -
rem tette viszont a nemzeti hõsöket megéneklõ hõséneket. A népballada a nagycsalád felbomlásakor
szü letett meg, végigkísérte a feudalizmus kibontakozását, a kapitalizmusban viszont már nem tudott
meg kapaszkodni. A paraszti szóbeliség egyeduralma az írnitudás terjedésével megszûnt, a népi kul -
tú rán belül megjelentek azok a mûfajok, amelyek az üzenetet idõben és térben távolabb tudták el -
jut tat ni. A példák sora még folytatható lenne, ám elégedjünk meg a következtetéssel: nem a folklór
el ha lásáról, hanem állandó alakulásáról van szó.

A folklór változása a folklór természetébõl ered. Minthogy az alkotások rögzítetlenek, va ria tí -
vak, minden újabb elõadás a szöveg kisajátítását, aktualizálását teszi lehetõvé. Elõadáskor a kö zös -
sé gi hagyomány az elõadó és a hallgatóság igényéhez, ízléséhez, földrajzi-történelmi meg ha tá ro zott -
sá gához, valamint a beszédhelyzethez aktualizálva születik újjá. A hagyomány és az újítás nem ki -
zár ja, hanem feltételezi egymást. A hagyományokba való bezárkozás a kultúrát anakronisztikussá te -
szi, s a közösség elszigetelõdését vonja maga után. A hagyományból való teljes kilépés, a ha gyo má -
nyok teljes elutasítása pedig gyökértelenség-, idegenség-élményt termel, az identitás teljes át szer ve -
zõ dését okozza.

A változások egy harmadik irányát a folklór nyitott volta teszi lehetõvé. Ez a tulajdonság mind
folk lóron belüli, mind folklór és nem-folklór közötti elmozdulásokat enged meg. A folklóron belül
a különbözõ mûfajok hatnak egymásra, tartalmi, formai, stilisztikai elemeket kölcsönözve egymástól
(például a mesei motívumok, hõsepikai tartalom és szövegklisé beépülése a balladába, egy történet
csat  ta nójának állandósulása szólás formájában, közmondásnak mesében való megjelenése, nép dal -
stró fa bal ladához való tapadása stb.). Ugyanígy nem húzható éles határ a folklór és a nem-folklór
jel le gû kul túra közé. Az iskolai oktatás, a tudomány, a vallásos kultúra, a mûvészetek, a tömeg kom -
mu ni  ká ci ós eszközök egyaránt hatnak a folklórra. Természetesen, e kapcsolat nem egyirányú.

Tekintsük át a változások néhány okát és típusát.
A diffúzió a folklóralkotás térben való terjedését jelenti. A diffúziónak tulajdoníthatóan veszi

át a városi folklór a falusi kultúra bizonyos elemeit, a szomszédos tájegységek, népek egymás kultú -
rá jának bizonyos részeit. A boszorkányság intézménye például nyugatról terjedt a hiedelemkör is -
mert ségének keleti pontjáig, Erdélyig, Erdély nyugati és déli határait azonban nem lépte át.

A migráció a folklór hordozójának, hordozóinak térbeli költözködését jelenti, s ezzel együtt
jár kultúrája/kultúrájuk új közegben való meghonosítása.

A folklórmûfajok, alkotások, a szokások elhalása természetes folyamat. Revival-ról (rivájvel)
be  szélünk akkor, amikor egy elhalt hagyományt mesterségesen újjáélesztenek. A szüreti bál például
sok  felé áldozatául esett a kollektivizálás éveinek. 1990 után aztán Erdély-szerte újjáélesztették az ün -
nepségeket, olyan helyen is, ahol a szõlõtermesztés folytonossága megszûnt. A survival (szörvájvel)
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esetében egy hagyomány túléli saját kulturális kontextusát, egy új kulturális együttes részesévé vá -
lik. Például a klasszikus balladának a halottvirasztóhoz való tapadása Erdélyben napjainkig men tet -
te át a mûfajt. A varázsköltészetbõl kiszakadt regösének 20. századi elõfordulása ugyanezt a je len -
séget példázza.

A kultúra teljes kicserélõdését kultúraváltásnak, akkulturációnak (angol kifejezéssel
culture change) nevezzük. Ebben az esetben az egyén vagy a közösség önként vagy külsõ ösztön -
zésre fel ad ja a maga kultúráját és átvesz egy idegen kultúrát. A kultúra kicserélõdése természetesen
hossza dal mas folyamat, s valamilyen konfliktusos állapot megoldását szolgálja. (Például a
hagyományos kul  tú ra alkalmatlan a világ magyarázatára, alkalmatlan a szociális környezettel való
kap cso lat tar tás ra; a ha talom új kultúrát honosít meg a társadalomban, s a hagyományos kultúra
használata el szi ge te li az egyént/a közösséget a társadalomtól.) Az akkulturáció kiváltó oka lehet az
impériumváltozás (egy bi zonyos kultúrával rendelkezõ hatalom bekebelez egy területet), a migráció
(nagyszámú, más kul  tú rájú egyén betelepítése egy kisszámú közösségbe, az õslakók nem tudják
asszimilálni a be te le pe  dõ ket, ezért õk esnek az
asszimiláció áldozatává; egy egyén vagy kisközösség
betelepszik egy idegen kö  zös ségbe, s a beilleszkedés
érdekében átveszi an nak kul túráját). Az iskoláztatás
fokának változása, a szó  ra kozási struktúra meg vál to -
zá sa, a tömeg kom mu ni  ká ciós eszközök elterjedése és
használata szintén ak  kul turációt eredményez. Az ak -
kul turáció történeti pél  dájaként említhetõ Mezo po tá -
mia kultúrája, amely az i. e. 3. évezred második
felében néhány évszázad alatt sumer helyett akkád
nyelvû, az i. e. 1. évezredben ak  kád helyett arámi lett.
Közelebbi példaként em lít he tõ a falusi lakosság
kult–úrájának a gazdálkodás tí pu  sa, az iskoláztatás
foka, a szabadidõ eltöltésének új for  mája miatti gyö -
ke res változása.

Állandó változás forrása a folklór és nem-folklór közötti kapcsolat. A folklorizáció során a
ma gaskultúra valamely eleme bekerül a folklórba, variálódni kezd, magára öltve a népi ízlés és
szem lélet sajátosságait. Petõfi Sándor versei például kisebb-nagyobb változtatások után népdalokká
vál tak. A ballada mûfaján belül a ponyvairodalom hatására kialakult a ponyvaballada. A legendák
ere detileg a vallásos kultúra részét képezték, utóbb teljesen a folklór körébe utalódtak át. Egy széki
me sélõ nagy sikerrel adta elõ Boccaccio novelláinak székiesített változatait.

A folklorizációval ellentétes folyamat a folklorizmus, amelynek során a népi kultúra egy ele -
me (dal lam, téma, motívum) folklóron kívüli közegben honosodik meg. Egy népi használati tárgy (fes -
tett bú tor, kerámia, textília) például egy városi értelmiségi család lakásában, számára idegen kör nye -
zet ben kap he lyet. Bartók Béla, Kodály Zoltán tudatosan dolgoztak fel népi témákat és dallamokat.
Arany János Toldija hasonlóképpen a mítoszok, a népmesék szemlélet- és szerkesztésmódját al kal -
mazza.

Feladatok

1. Hoppál Mihálynak a szöveggyûjteményben olvasható tanulmánya alapján nevezzék meg Arany
János Toldijának a folklórból származó sajátosságait.

2. Nevezzék meg a városi táncházak által serkentett folklorizmus néhány formáját.

3. Említsen példát Petõfi életmûvébõl a folklorizmusra és a folklorizációra.

4. Figyeljék meg, hogyan tiltakozott Apor Péter (1676–1752) Metamorphosis Transylvaniae (1736)
címû munkájában a külföldrõl beáramló „náj módi” ellen, a hajdani szokások felidézése által.
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5. Az élõ folklór alkotás megérthetetlen annak a beszédhelyzetnek az ismerete nélkül, amelyben
el hangzott. Környezetükben figyeljék meg egy szöveg elhangzásának körülményeit, s a szö -
veget értelmezzék a következõ szempontok alapján: a. Ki adja elõ? (férfi/nõ; fiatal/idõs) b. Ki -
nek? (gyermek/felnõtt; közeli ismerõs/idegen) c. Mi célból? (tájékoztatás, nevelés, szóra koz ta -
tás, idõtöltés) d. Mikor? (munkaidõben/ünnepnapon, utazás közben, évente egyszer, egy élet
so rán egyszer stb.) e. Hol? (a lakásba zárkózva, vonaton, utcán) f. Hogyan? (suttogva, vidá -
man, kéztördeléssel, térdeplõ helyzetben stb.) g. Milyen hatása van az elõadásnak? h. Milyen
szö vegek elõzik meg, követik a megfigyelt alkotást?

A VÁLTOZATKÉPZÕDÉS EGY ESETE (OLVASMÁNY)

A világ és a térszíni formák eredete õsidõk óta foglalkoztatta az embert. Õsi és általános szem -
lé let az, hogy a hegyeknek, folyóknak, erdõknek szelleme van, amely megteremtette õket, vagy
amely valami oknál fogva átalakult térszíni formává. Minden vidék folklórjában kiemelkedõ helyet
fog lalnak el azok az eredetmondák, amelyek a környezet „mitogeográfiájáról” tudósítanak. 

A Torda melletti természeti látvány, a Tordai-hasadék eredetét a környékbeli legendák a
kunok be törésének idejére teszik.

Az alábbiakban a számtalan helyi változat közül kettõt közlünk.

A Tordai-hasadék nagyon régen keletkezett, mikor egy háborúból érkezõ fáradt, éhes, szom -
jas katona bolyongott a hegyekben és kínlódott az éhségben és szomjúságban.

Amint így lovával járt a puszta tájon, a lova egy kõben megbotlott, és az a kõ elmozdult a
he lyérõl. Alóla víz buggyant ki, ami eloltotta a fáradt katona szomját. A víz áttört a hegyen, és
így alakult a nagy szakadék, amit elneveztek Tordai-hasadéknak.

Ez az eset a török megszállás idején történt. Szent
Lász ló várát a törökök elfoglalták, em be reit leöldösték,
Lász ló király kénytelen volt elmenekülni. Egy hegy te te jén
vágtatott, nyo má ban a törökökkel.

László király bele kellett hogy törõdjön abba, hogy a
tö rökök keze közt fog meghalni, mert ki utat sehol sem ta -
lált. Imádkozni kezdett. Arra gondolt, hogy az Isten hát -
ha segít rajta. Kard ját a földbe vágta, s akkor a hegy két -
fe lé vált. A törökök lovai kétlábra álltak, és úgy ágas kod -
tak. László király megmenekült.

Ezt a mondát egy szomszédasszonytól hallottam. Ré -
gen a tatárok pénzéhesek voltak, or szág ról országra jár -
tak, fosztogatták az embereket, s nyomukban mindent
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felégettek. Szent Lász ló seregével el in dult, hogy szembeszálljon a tatárokkal. De mikor meglátta,
hogy milyen so kan vannak, fu tás nak eredtek. A tatárok üldözõbe vették a magyarokat. Így
értek el a Tordai-ha sa dékhoz. A ka to nák utat vágtak maguknak. Már alig bírták a
szomjúságot, mikor Szent Lász ló lova meg bot lott, s orrát a sziklához ütötte. A pata nyoma még
sok ideig látszott. Az orra nyo mából meg eredt a víz, ez most is folyik. Hogy megszabaduljanak
üldözõiktõl, pénzt szórtak ma guk mögé. Amíg a tatárok a pénzt szedték, a magyarok tovább
menekültek. Azt mondják, a la pos kövek a pén zek, amiket a magyarok elszórtak. A hegyen
megállt a magyar sereg, térdre bo rulva imád ko zott az Istenhez, hogy segítse õket. Az Isten
meghallgatta a szavukat. Meg re pedt a hegy és be szakadt. Egyik felén ott maradtak a magyarok,
a túlsón a tatárok.

Milyen szinteken valósul meg a variálódás e legenda esetében? A példákat nemcsak a közölt,
ha nem a rendelkezésünkre álló összes változatból válogattuk.

1. Nyelvi szint
A mesélõk iskolázottságuk, olvasottságuk függvényében többé-kevésbé használják az ara nyos -

széki a-zó nyelvjárást (tudam, hallattam). Az egyik mesélõ, bizonyára az esemény idõbeli tá vol ságát
érzékeltetendõ, archaikus igealakot használ (Isten meghallgatá szavukat, szétrepeszté a he gyet
kétfelé).

2. A szövegvilág elemeinek szintje
a. A hõs

Szent László
Szent László, Erdély uralkodója
„háborúból érkezõ fáradt, éhes, szomjas katona”
Mihai Viteazul (akit Torda határában gyilkoltak meg)

b. Az ellenfél
kun
hun
török
tatár sereg
Dzsingisz kán

c. Szent László társai
egyedül van
feleségével van
seregével van

d. A harc oka
Szent László várát elfoglalták a törökök; Szent László elindul kiûzni a fosztogató ta tá -
rokat; Szent László vadászni indul, az ellenség ûzni kezdi.

3. A motívumok szintje
a. A hasadék keletkezése

Szent László/a magyar sereg imája hatására Isten szétrepeszti a hegyet; Szent László va -
rázs vesszõvel/varázskardjával szétválasztja a hegyet; Szent László kardjával ka sza bol ja a
hasadékot; Szent László lovával nekiszalad a hegynek, az ütéstõl a szikla szét ha sad;
Szent László sáncon ugrat át, a ló dobbanásától beszakad a szikla; az elszórt arany pénz -
bõl sziklák nõnek.

b. A forrás keletkezése
Szent László varázserejû kardját/lándzsáját a sziklába szúrja, s ennek nyomából víz fa -
kad; Isten, Szent László kérésére vizet fakaszt; Szent László lova dobbant, nyo má ból víz
fa kad; Szent László lova orra bukik, a ló orrának helyén víz fakad; a ló ráfúj a sziklára,
ab ból víz fakad; egy félretolt kõ helyén víz buggyan elõ.
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c. Szent László pénzének eredete
Szent László/serege pénzt szór el, hogy idõt nyerjen; Szent László elhullatta pénzét; a
pénzt az ellenség szórta, hogy megállásra ösztönözze a magyarokat; hálából a pénzt
Szent László Istennek ajánlotta.

4. A szerkezet szintje
A legendák egy, két vagy három epizódból állnak. Mindenik történet dualisztikus szer -
ke zetet követ (hõs-ellenfél), s ebbe a szerkezetbe egy, két vagy három természeti elem
(a ha sadék, a forrás, a Szent László pénzének nevezett kövületek) kelet ke zé sé nek
története épül be. Amennyiben a történet két vagy három epizódból áll, az epi zódok
sorrendje szin tén variálódhat.

5. A világkép szintje
A keletkezéstörténet tartalmi szervezõdését alapvetõen meghatározza a mesélõ világ ké -
pe. A vallásos világkép a természeti elemeket isteni kegyelem, vallási csoda eredmé nyé -
nek tételezi. A mágikus világkép, a varázstudat (amely jelen esetben mesei szemléletté
sze lídült) az elemek eredetét a szó és varázstárgyak mágikus erejének tulajdonítja. A
naiv racionalizmus a történelmi ismereteket az elhihetõ csodával társítja (például az ül -
dö zött ka tonák kardjukkal átjárót kaszabolnak a sziklába.) A történeti mondák elem zé -
sé bõl tud juk, hogy a népi történelemszemléletet a szelektív jelleg, a hõs- és ese mény -
köz pon túság, va lamint a kronológiai bizonytalanság jellemzi. A kollektív memória mind -
össze a je len tõs eseményeket (a nép és nemzet sorsát meghatározó fényes gyõzelmeket,
va lamint a tra gédiákat), a népbarát és népgyûlölõ fejedelmek emlékét tárolja, mindig
konk rét ese mé nyekhez kötve. Ugyanazon esemény vándormondaként különbözõ sze -
mé lyek hez ta pad hat, s az ellenségkép feltöltõdése (török, tatár, labanc) erõsen esetleges.
Az idõ beni el helyezés elnagyolt és gyakran önkényes.

6. A mûfaj szintje
A szöveg születésekor a mesélõben ott munkál a mûfajiság eszménye: az a minta, amely -
hez az eredettörténetnek hasonlítania kell. Két mûfaji szabályt ismerhetünk fel: az õsi -
ség re és hitelességre való hivatkozást (aktualizálás), valamint a történetnek más hasonló
tör ténetekhez való közelítését (tipizálás) (például Mózes vizet fakaszt, az alkímia transz -
mu tá ció-elmélete, tárgyak, személyek kõvé változása).

7. A beszédhelyzethez való igazodás
A történet variálódását döntõen meghatározza az a beszédhelyzet, amelyben a mesélés
tör ténik. A szöveg tulajdonképpen valamilyen kontextusban (idõ-, térkoordináták, hall -
ga tóság) és valamilyen céllal születik. Minthogy e tényezõk változóak, a történet maga
is, még ugyanazon mesélõ elõadásában is állandóan változik.
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