
A NÉPI KULTÚRA FELFEDEZÉSE

A nép felfedezése több hullámban történt, és különbözõ okoknak tulajdonítható.
A 16. századi földrajzi felfedezések teremtették meg és terjesztették el a természeti (primitív)

em ber mítoszát. A romlatlan, jó vadember eszménye allegorikus formában korábban a korabeli eu -
ró pai intézmények és erkölcsök bírálatát szolgálta, s Spanyolországból kiindulva Franciaországon és
Ang lián keresztül futótûzként terjedt. Utazók, kereskedõk, misszionárusok egymással versengve je -
len tették meg útleírásaikat, naplóikat távoli tájak vadjainak egzotikus szokásairól. A vadember mí to -
sza M. de Montaigne esszéiben és késõbb Daniel Defoe Robinson Crusoe címû regényében vált ma -
radandóvá, s alapul szolgált a felvilágosodás társadalombírálata számára. A primitív, a barbár, a naiv
ember J. J. Rousseau szemléletében ugyanis a természet teremtménye, akit a társadalmi elõ íté le tek,
hamis erkölcsök még nem rontottak meg.

A 18. század végén, a 19. század elején az európai
köz nép és annak kultúrája vált az érdeklõdés tár gyává.
Fel fedezik a kelta bárd, Osszián költeményeit, az orosz
epi kus énekeket, a bilinákat, a svéd, a szerb, a skót bal -
la dá kat. Elias Lönnrot a finn szájhagyományt eposzba, a
Ka levalába szer kesz ti (1835). Jakob és Wilhelm Grimm
1835-ben teszi közzé a Deutsche Mythologie-t. Példájuk
nyo  mán norvég, orosz, magyar mesegyûjtemény készül.
Eg zotikus, látványos voltuk miatt nép sze rû ek, lá to ga tot tak
lesznek a vallásos színjátékok, a népi ünnepek. Herder a
Szent Iván-éji ünnepet, Goethe a római karnevált szem léli
elragadtatással. Élményt nyújt a vokális és hangszeres
nép zene, akár csak a népviselet színpompája.

E folyamatnak összetett, részben esztétikai, részben
po litikai okai voltak.

A társadalmi elit magaskultúrája a normák, szabályok sokasága alapján szervezõdött. A nép és
a népi eszményítése lázadás volt a felvilágosodás, a klasszicizmus szemlélete, mûvészeteszménye el  -
len. Goethe például így nyilatkozott a klasszikus dráma normáiról: A hely egysége oly nyo masz tó nak
tûnt, mint a börtön, a cselekmény és az idõ egysége pedig gúzsba kötötte a képzelõerõt. Ezért nem
véletlen az, hogy kezdetben esztéták (Herder, Goethe), költõk, írók (a belga Jan-Frans Willems, az
olasz Niccoló Tommaseo, a portugál Almeida Garrett, a skót Walter Scott, a magyar Petõfi Sán dor,
Arany János) méltatták és utánozták a nép mûvészetét. A hangadó Herder, aki az 1778–1779-ben
kiadott Népdalok elõszavában a költészetet a népdalból eredezteti, s ily módon ír róla: Két ség te  len,
hogy a költészet, különösképpen pedig a dal, kezdetben teljeséggel népi hangvételû, azaz könnye d,
egyszerû volt, minden szava, kifejezése a gazdag és mindenki által érthetõ természet, a so ka ság
nyelvén szólalt meg.

J. G. Herder nyomán többen is a nép körébe való „kivonulásra” ösztönözték kortársaikat.
– Csokonai Vitéz Mihály: Magyarjaim! literátorok! ne csak a külföldi írókat olvassátok, ha nem ke -
ressétek fel a rabotázó együgyû magyart az õ erdeiben és az õ szkíta pusztáiban, hány já tok fel a
gyarló énekes könyveket, a veszekedõ prédikációkat, a szûr bibliopóliumon kiterített szennyes ro -
máncokat, hallgassátok figyelemmel a danoló falusi leányt és a jámbor puttonost stb. (1803)

– Kölcsey Ferenc: Úgy vélem, hogy a való nemzeti poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban
kell nyomozni, szükség tehát, hogy pórdalainkra ily czéllal vessünk tekintetet. (1826)

– Czarnoki Adam, lengyel író: A parasztok közé kell mennünk, fel kell keresnünk õket nád fe deles
kunyhóikban, részt kell vennünk ünnepeiken, munkájukban, szórakozásukban. A fejük fö lött
szállongó füstben még megjelennek az õsi rítusok képei, még hallhatók az õsi dalok hang jai. (1818)
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E mûvészetfelfogás tehát a hamisítatlan természetességet látta a nép kultúrájában.
A nép élete új téma-, mûvészete pedig formavilágot nyitott meg a mûvészetek számára. Az

epo szok mintájára hõsköltemények íródtak, a népballada utánzásából megszületett a mûballada. A
líra az irodalomba emelte a népdal ritmikai és stílussajátosságait. A „természeti költészet” (J. Grimm)
egyszerûsége, természetes hangzása és nyelve modellértékûvé vált.

Másrészt ez az érdeklõdés a nemzeti ideológiák szervezõdésének az alapja és jele volt. Az elit -
kul túra európaiságával, kozmopolitizmusával szemben a nép kultúrája az õsiség, a nemzeti ha gyo -
mány és érzés szimbólumává vált. A hagyományok különösen felértékelõdtek az elnyomott kis né -
pek esetében, amelyeknek a korábbi európai mûvészeti és eszmei áramlatokat (reneszánsz, barokk,
fel világosodás) nem sikerült kisajátítaniuk, nemzeti jegyekkel átitatniuk.

A nemzeti kultúra feltárárása, népszerûsítése, alkalmazása hazafias tettnek minõsült.
– A 18. század végi Spanyolországban a népi kultúra divatja a Franciaországgal való szem -
ben állás egyik kifejezési módja volt... A fiú csodakürtje címû (német) gyûjtemény közre -
adása egy beesett Napóleon Németország elleni inváziójával. A két szerkesztõ egyike, Achim von
Arnim a gyûjteményt a német nép énekkönyvének szánta, hogy erõsítse a nemzeti öntudatot.
A po rosz államférfi, Stein, a könyvet a francia megszállók elleni felszabadító harc egyik se géd -
esz közének tartotta. Svédországban az Afzelius-Geijer-féle népdalgyûjtemény az 1811-ben ala -
pí tott Gót Társaság ösztönzésére született. Ennek tagjai gót neveket vettek fel, és az õsi svéd vagy
„gót” erények feltámasztását tûzték ki célul. Õsi svéd balladákat olvastak fel egymás közt...
Fauriel görög népballadagyûjteménye az 1821-es törökellenes görög felkelés hatására szü letett.
A lengyel Hugo Kollataj a népi kultúra kutatásának a programját börtönében vázolta fel,
ahová azért került, mert részt vett az orosz megszállás elleni Kosciuszko-felkelésben. Az el sõ
gyûjtemény, Golebiowski A lengyel nép (...) címû mûvének megjelentetése is egybeesett az
1830-as forradalommal. Niccoló Tommaseo, az elsõ jelentõs népdalgyûjtõ politikai számûzött
volt, mert szembeszállt az itáliai osztrák uralommal...

(Burke, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában. Bp. 1991)

E kultúra felfedezése elsõsorban nem tudományos indíttatású és jellegû volt. A folyamat azon -
ban egy új tudomány megszületését tette lehetõvé.

Világossá válik a kultúra tagoltsága, sokszínûsége. Rendre kialakul az a terminológia, amely
se gítségével beszélni lehet róla. A népdal (Volkslied) elnevezést J. G. Herder használja elõször, s
ha ma rosan más nyelvekre is lefordítják (magyar népdal, svéd folkviser, olasz canti popolari, orosz
narodnije pesznyi). Ennek mintájára alkotják meg a Volksmärchen (népmese), a Volkssage (nép -
mon da), a Volkskunde (néprajz), Volksspiel (népi színjáték) szavakat. Az elsõ gyûjtemények egyúttal
e kul turális másság leírására is kísérletet tesznek. A gyûjtés, a közlés módszertani kérdések fel ve tõ -
dé sét, megválaszolását vonja maga után. Lassan kialakulnak azok az intézmények, amelyek
kezdetben ön kéntes módon, majd erre szakosodva felvállalják e kultúra vizsgálatát. S a kutatás az
önkéntes vál lal kozók (költõk, papok, esztéták) kezébõl szakemberek hatáskörébe kerül át.

Ily módon a 19. század során új, saját intézményrendszerrel, módszertannal és terminológiával
ren delkezõ tudomány születik, melynek kutatási tárgya a népi kultúra.

A MAGYAR FOLKLÓRKUTATÁS TÖRTÉNETE

A magyar folklórról készített elsõ feljegyzések sem tudományos szándékkal készültek. Elsõ kró -
nikaíróink, írott forrás hiányában, gyakran kényszerülnek a szájhagyományban fenmaradt történeteket
felhasználni, vagy ellenkezõleg, az írástudó ember öntudatával megvetõen nyilatkoznak a parasztok
csa csogásáról (Anonymus). A reformáció prédikátorai (Bornemisza Péter) a nép babonás vol tát bírálva
örö kítik meg a néphit néhány elemét. Ugyanekkor a fabulák a kor moralizáló hajlama ré vén válnak
nép szerûekké. A kibontakozó irodalom (Csokonai Vitéz Mihály, Dugonics András) újabb és újabb
folk lóralkotásokat (mesék, proverbiumok) örökít meg. A kollégiumok kéziratos ha gya tékai, a kol lé gi -
u mot végzett írástudók feljegyzései hasonlóképpen gazdag adattárai a folklórnak.
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A magyar folklórkutatás szikrája idegen tûzbõl pattan ki. A külföldön kibontakozó népköltési fel -
tárás s az ezt követõ eufória és esztétikai-poétikai ízlésváltás híre Magyarországra is beszivárog. Kü -
lönösen Herder, Goethe, a Grimm-testvérek mûvészetszemlélete és munkássága válik mozgósító erõvé.

Az elsõ felhívás 1782 januárjában jelenik meg Ráth Mátyás pozsonyi lapjában, a Magyar Hír -
mon dóban. Szerzõje a nyelvtudós Révai Miklós, aki Bécsben tartózkodva volt szemtanúja a nép köl -
tészet felfedezésének. Lelkesítõ szavai a következõképpen hangzanak: Tudva vagyon, minémû nagy
szor galmatossággal gyûjtögetik az Anglusok és a Francziák, nem tsak az önnön magok eleiknek régi
ver seiket s énekjeiket, hanem a távoly lakozó népekéit is. Az olaszoknak hasonló igyekezetek sem ke -
vés bé esméretes. Hát a Németeket avagy szükség-e elõhoznom? holott mindenek, valakik ezeknek ne -
ve zetesebb könyveiket olvasták, gyakorta észrevették, minémû nagy betsben légyenek nálok a régi Né -
met históriás, mesés s több afféle énekek. Ki nem tudja, mint kapnak õk a köz népnek szájában fo -
rog ni szokott régi versekenn, melyeknek Volkslieder a nevezetek. Ezeket pedig, leginkább attól az idõ -
tõl fogva kezdték elõkeresni s haszonra fordítani, mióta az õ saját nyelveket, s azonn az ékes tu do -
mányokat láttatosan gyakorolják.

E felhívás azonban, újszerûsége miatt, hatástalan maradt. Kultsár István 1811-ben és 1817-ben
újabb felszólításokat tesz közzé. A gyûjtés, nehézkesen, az 1930-as években indul meg, s ebben
nagy sze repe van a sajtónak, amely népköltési szövegeket tesz közzé, valamint a Magyar
Tudományos Aka démiának.

Természetesen, az érdeklõdés megnövekedése nem magyarázható csupán a külföldi modell
ha tá sával. Az 1820–30-as évek táján Magyarországon is munkálni kezdett az a motiváció, amely Nyu -
gat-Európában népszerûvé tette a folklórt: a nemzeti kultúra, a nemzeti önazonosságtudat meg te -
rem té sének igénye, a nép politikai felemelésének szándéka. A magyar népköltészet felfedezése
mind a mû vészeteszmény, mind a politikai ideológia megváltozásának jele és következménye.

A helyzet paradoxona, hogy az elsõ magyar népköltési (mese) gyûjtemények idegen földön,
né metül jelennek meg. Gaal György 1822-ben 12 mesét tesz közzé Bécsben, Märchen der Magyaren
cím mel. Ezt követi gr. Mailáth János Magyarische Sagen und Märchen címû kötete (Brünn, 1824).

A reformkorban megkezdõdõ gyûjtõmunka eredményei a század közepén érnek be, és ke rül -
nek kiadásra.

A sort Erdélyi János (1814–1868) Népdalok és mondák címû háromkötetes munkája nyitja
(1846–1848). Erdélyi a felhívásra beérkezett szövegek közlését a nemzeti hagyományok meg is mer -
tetése miatt tartja fontosnak. A Népdalköltészetünkrõl címû tanulmányában írja: A nemzet becsülni
kezd ollyat, mit azelõtt nem becsült, és becsülvén magáét, csak újabb tanúságot tesz erkölcsi erejérõl,
mert a becsülõ magát becsüli meg. Tehát magunk becsülése és önismeretünk fejlõdése az a két
szárny, mely kelletet ad a népi költészetnek. Hatása meg fog tetszeni irodalmunkon, mert a nép köl -
té szet olyan a mûvelt írónak, mint törzsök a virágnak.

Kriza János (1811–1875) a Nagyajtán töltött gyermekévek, a torockói és kolozsvári ta nul má -
nyok után 1835-ben Berlinbe utazhat. Az itt töltött két év alatt ismerkedik meg a népköltési gyûjtés
ered ményeivel. Hazatérve rengeteg elfoglaltsága (pap, teológiai tanár, püspök, költõ, mûfordító)
mel lett folyamatosan idõt szakít a gyûjtésre. Amint önéletrajzában írja: ez egyet számtalan fog la la -
tos ságaim közepette sem vesztettem el a szemeim elõl, magam is gyûjtögettem mind a Székelyföldön
jár tamkor, mind pedig Kolozsvárt lakó sok székely férfi és asszony embereknél – majd a forradalom
után következett években levelezésbe bocsátkoztam sok papi és világi rendû barátaimmal, s azoknak
se gédével nagy tárházat gyûjtöttem össze a székelységnek.

Gyûjteménye, a Vadrózsák, hosszú várakozási idõ után, 1863-ban jelenik meg, lelkes
fogadtatás kíséretében. A gyûj te mény kora tudományos szemléletének magaslatán áll. Szer ke ze té vel
érzékelteti a székely népköltészet táji tagolódását, mû faj rend sze rét, a népköltészet és a népnyelv
szoros kapcsolódását. Szö veg közlésében igyekezett tiszteletben tartani az elõadó egyé ni sé gét, a
népnyelv sajátosságát. Erre gyûjtõtársait is ösztönözte.

Habár a megjelentetett kötetek egy része nem kelt el, s így Kri zá nak nem nyílt alkalma
gyûjtésének további részét meg je len tetni, a Vad rózsákat mind a közvélemény, mind a korabeli tudo -
má nyosság lel kesen fogadta. Elsõként terelte rá a figyelmet az er dé lyi népi kul tú ra kiérlelt, klasszikus
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értékû szövegeire, s Kriza gyûj tési és szer kesz tési szemlélete több
mint egy évszázadon át pél daértékû volt.

A kor másik úttörõ kezdeményezõje Ipolyi Arnold
(1823–1886). Felfelé ívelõ egyházi pálya (plébános, egri ka no nok,
borsmonostori apát, besztercebányai, majd nagyváradi püs pök)
és szerteágazó foglalatosság (történész, egyháztörténész, mû -
vészettörténész, mûgyûjtõ, folk lór gyûj tõ) mellett írja meg a
magyar hiedelemrendszer máig leg mo numentálisabb össze -
foglalását, a Ma gyar Mythologiát (1854). Igaz, a korabeli ösz -
tönzések és fel fo gások alapján mûvének kon cep ció ja elhibázott
(a görög-római és a germán mitológia mintájára pró bálta
rekonstruálni a magyar õs val lást), ám szándékának megvalósítása
érdekében töméntelen anya got halmoz fel. A magyar mitológia
kút fõjeként kezeli a honfoglaló magyarokról készült tör té ne ti
feljegyzéseket, a korabeli száj ha gyo mányt (mesék, mondák,
szólások, szokások, népdalok), a ré gészeti emlékeket, valamint a
magyar szó kincset. Rendszerszemlélete, útmutatása hasznosnak
bi zo nyult: a hiedelemkutatás másfél év szá za don keresztül forrásként használta munkáját.

A népköltészet kutatásában a 19. század második felében következik be döntõ fordulat. Rend -
sze ressé válik a népköltési gyûjtések megjelentetése. 1872-ben beindul a Magyar Népköltési Gyûj te -
mény sorozata, Arany László, Vargha Gyula, Sebestyén Gyula szerkesztésében, amelyben 1924-ig a
következõ 14 kötet látott napvilágot: I. Arany László – Gyulai Pál: Elegyes gyûjtések Ma gyar or szág és
Erdély különbözõ részeirõl. 1872; II. Török Károly: Csongrád megyei gyûjtés. 1872; III. Kri za János –
Orbán Balázs – Benedek Elek – Sebesi Jób: Székelyföldi gyûjtés. 1882; IV. Sebestyén Gyu la: Regös
Énekek. 1902; V. Sebestyén Gyula: A regösök. 1902; VI. Vikár Béla: Somogy megye nép költése. 1905;
VII. Mailand Oszkár: Székelyföldi gyûjtés. 1905; VIII. Sebestyén Gyula: Du nán túli gyûjtés. 1905; IX.
Berze Nagy János – Katona Lajos: Népmesék Heves és Jász-Nagykún-Szolnok me gyébõl. 1907; X.
Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék. 1908; XI-XII. Kriza János: Vadrózsák I-II. (Új kiadás) 1911;
XIII. Kálmány Lajos: Ipolyi Arnold népmesegyûjteménye. 1914; XIV. Szend rey Zsigmond – Kodály
Zoltán: Nagyszalontai gyûjtés. 1924.

E felsorolás meggyõzõen szemlélteti, hogy a népköltés feltárása állandó foglalatossággá válik,
va   lamint azt, hogy kitermelõdik egy olyan szak em ber réteg, amely elméleti tájékozottsággal és
igénnyel végzi és irányítja e munkát. E változáshoz nagy mértékben hozzájárult a Magyar Néprajzi
Tár   saság (elõbb Magyarországi Néprajzi Tár sa ság) megalakulása (1889), valamint az Eth no graphia
címû folyóirat megindulása (1890). A Tár sa ság az önkéntes gyûjtõk munkájának irányítását, össze -
hangolását kísérelte meg, a gyûjtést köz ügy ként állítva be. 1892-ben a következõ felhívással for  dult
tagtársaihoz: Gyûjtsünk tagokat! Félezer taggal
kezdette meg társaságunk nyilvános pá lyá ját. Szép
szám, de vajmi csekély azokhoz a nagy fel ada -
tokhoz képest, amelyek elõttünk állanak. Kér jük
tagtársainkat, terjesszék körükben társaságunk esz -
méjét, szerezzenek neki híveket, akik anya gi lag és
szellemileg támogassák a társaságot nagy czéljai
elérésében. Tanulmányi körének úgy felette fon tos
mint közérdekû voltánál fogva a mi tár sa sá gunk
arra van hivatva, hogy a haza összes népeit nagy
kultúrmunkára egyesítvén a legszámosabb ta gú
tudományos egyesület legyen az országban. Hogy
ezt mihamarabb elérjük, az fõleg tagtársaink buz -
góságától függ.
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A századforduló táján a gyûjtõmunkát olyan ku tatói
egyé niségek végzik, mint a Szeged kör nyé ké rõl 7 kötetet
köz zétevõ Kálmány Lajos, az el mé leti tájékozottságával ki ma -
gasló Katona Lajos, a re gölést kutató Sebestyén Gyula, a Ka -
levalát for dí tó Vikár Béla, a Göcsej népének kultúráját vizs -
gáló Gönczi Ferenc, a népmesekutató Berze Nagy Já nos, a
székely falusi tanító Õsz János. A népzene ku tatását Sep rõ di
János kezdi, s e munka Bartók Bé la és Kodály Zoltán hoz zá -
járulásával teljesedik ki. A Székelyföld leírására vállalkozó
Or bán Ba lázs a „népismei” szempont érvényesítését szintén
fon  tosnak tartotta.

Az elsõ évtizedek lázas munkáját a folklór te rü letei,
mû  fajrendszere és a néprajzi tájegységek feltérképezésének
igé  nye sarkallta. A táj mo no grá fiák egy-egy vidék kulturális
sa j á tos ságait mutatták be (például Jankó János: Kalotaszeg
ma gyar népe. Bp. 1892; Jankó János: Torda, Aranyosszék,
To  roc kó magyar (székely) népe. Bp. 1893; Domokos Pál Pé -
ter: A moldvai magyarság. Csíkszereda. 1931 stb.).

Az elsõ nagy tudományos szintézis az 1930-as évekre
érik be. 1933–37 között jelent meg A magyarság néprajza cí mû négykötetes munka. Az elsõ kötet
tartalmazza a népi táp lál kozás, az építkezés, a bútorzat és a viselet (Bátky Zsigmond, Gyõrffy István,
Viski Károly), a má so dik a gazdálkodás, a díszítõmûvészet (Gyõrffy István, Viski Károly) leírását. A
harmadik kötetben ka pott helyet a népdal, a népi epika, az anekdota, a monda, a mese, a drámai
hagyományok, a stílus és a nyelvjárások (Viski Károly, Solymossy Sándor, György Lajos, Berze Nagy
János, Szendrey Zsig mond, Tolnai Vilmos, Zlinszky Aladár, Horger Antal), a negyedikben pedig a
zene, a tánc, a szo ká sok, a hitvilág, a játék és a vallási néprajz (Kodály Zoltán, Lajtha László, Gönyey
Sándor, Szend rey Zsigmond, Solymossy Sándor, N. Bartha Károly és Schwartz Elemér) bemutatása.

1940-ben megindul az Új Magyar Népköltési Gyûjtemény sorozata. Kiépül a néprajzi kutatás in -
téz ményhálózata. A folklórt oktatni kezdik az egyetemeken (Kolozsvár, Budapest, Debrecen, Sze ged).
Meg alakul a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja (Bp.), az Akadémiai Nép ze ne -
ku tató Csoport (Bp.). Az intézményrendszerben jelentõs helyet foglalnak el a néprajzi mú ze umok.

Folyamatosan jelennek meg a Magyar Néprajzi Bibliográfia kötetei. A szakfolyóiratok közül
meg említjük a Néprajzi Közlemények, a Népi Kultúra – Népi Társadalom, a Mûveltség és Ha gyo mány,
az Artes Populares, a Folcloristica, a Folklór Archívum címûeket. Jelentõs vállalkozásnak bi zo nyult
a Magyar Néprajzi Atlasz, a Magyar Néprajzi Lexikon, a Magyar Népzene Tára, a Magyar Nép -
mesekatalógus. Folyamatban van az új Magyar néprajz köteteinek megjelentetése.

A kolozsvári egyetemen száz éve folyik néprajzoktatás. Kezdete 1898-ra nyúlik vissza. Ettõl az
évtõl kezdte meg Hermann Antal egyetemi magántanári munkáját. Elõadásait olyan késõbbi ne ves
néprajzkutatók hallgatták, mint Gyõrffy István, Viski Károly, Szendrey Zsigmond, Solymossy Sán dor.
Hermann Antalnak és a tanszéknek Szegedre való átköltözésével (1919) a néprajzoktatás meg szûnt,
s csupán 1940-ben éledt újjá. 1940–41 között Viski Károly, 1941–43 között K. Kovács Lász ló, majd
1943–48 között Gunda Béla dolgozott kinevezett tanárként a kolozsvári egyetemen. Mellettük
Faragó József, Kós Károly és Nagy Jenõ oktatott néprajzot.

A romániai magyar tudományos életben jelentõs szerepet tölt be az 1949-ben alapított Folklór
In tézet. Évtizedek során itt fejtette ki tudományos munkásságát Szegõ Júlia, Jagamas János, Faragó
Jó zsef, Nagy Olga, Almási István, Vöõ Gabriella, Demény István Pál.
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A Romániában folyó magyar folklórkutatás figyelmét fõleg a klasszikus mûfajokba tartozó szö -
vegek feltárása és kutatása kötötte le. Látványos eredmények a népballada (Faragó József, Rá duly
János, Kallós Zoltán, Albert Ernõ, Bura László, Pozsony Ferenc), a népmese (Nagy Olga, Vöõ Gab -
riella), a népzene (Almási István, Jagamas János, Szegõ Júlia), a népi tréfa (Vöõ Gabriella, Nagy Ol -
ga), a hõsepika (Demény István Pál), a népszokás (Balázs Lajos, Vasas Samu), a gyermekfolklór
(Gaz da Klára) összegyûjtése és kutatása terén mutathatók fel.

Feladatok

1. Figyeljék meg, hogyan értelmezi a folklórt Kriza János a Vadrózsák címû gyûjteményének elõ -
sza vában. Mi ösztönözte a folklóralkotások összegyûjtését?

2. Figyeljék meg a Vadrózsák népköltési anyagának rendszerezési elvét.

A NÉP ÉS A NÉPI KULTÚRA FOGALMA

Az eddig elmondottak alapján azonban még nem egyértelmû a nép jelentése.
Az világos, hogy a 18–19. század fordulóján a népet a parasztsággal azonosították. E fo ga lom -

ér telmezés azonban a kérdések özönét indítja el. Elõször is, a parasztság történeti képzõdmény,
mely a gazdasági-társadalmi viszonyok adott körüményei között jelenik meg, s ezek meg -
változásakor el tû nik. Következésképpen a népi kultúra története is idõben behatárolható? Továbbá,
a társadalom vala mely osztálya, rétege, csoportja kizárólagosan a népi kultúrát mint ellenkultúrát
használja? Il let ve, egy társadalmon belül csupán egyetlen formáció éltet népi kultúrát? Másszóval, a
nép fogalma egy beesik-e a történelem- és társadalomtudomány által használt parasztság
fogalommal?

E kérdésekre koronként és kutatói iskolánként eltérõ választ adtak/adnak.
1. A 19. századi s ma is érvényes felfogás szerint a nép a feudális viszonyok között élõ parasztság.
2. Tágabb jelentésben nép az osztálytársadalmak kizsákmányolt és elnyomott osztálya(i)

(jobb ágy ság, parasztság, proletariátus stb.).
3. A fenti, történelem- és társadalomszempontú definíciók mellett az utolsó évtizedek kutatói

szem  lélete egy, a kultúra jellegére figyelõ szempontot érvényesít. Az európai folklór történetét meg író
G. Cocchiara 1954-ben ezt ilyenképpen fogalmazta meg: tévedés a folklórt, vagyis a folklór anya gát e
köz népre korlátozni, amelyet a folkloristák [...] népnek neveznek. Tévedés, mert a nép fogalma, még ha
el sõsorban a vulgusban tükrözõdik is, s abban is kell, hogy tükrözõdjék, nem kizárólag szo ci ológiai ter -
mé szetû... A nép bizonyos életszemléletnek a kifejezése, a szellem, a gondolkodás, a kul tú ra, a szokások,
a civilizáció bizonyos beállítottságaié, amelyek külön, sajátos, meghatározott jel leg gel öltenek testet. Egy
csoport tehát nem kötelezõ módon attól válik néppé, hogy a hatalomhoz vi szonyítva alávetett hely -
zet ben él, hanem attól, hogy a hivatalos kultúrától eltérõ kultúrával rendelkezik.

A legtágabban értelmezi e kategóriát Alen Dundes: szerinte nép (folk) minden olyan csoport,
amely legalább egy összekötõ kapoccsal (azonos eredet, lakhely, foglalkozás, vallás stb.) ren del ke -
zik (például iskolai osztály, baráti kör, család, céh, egy város lakossága, nemzet stb.).

A fentiek függvényében mostmár meghatározhatjuk a népi kultúrát.
1. A népi kultúra egy olyan társadalmi formáció teljes kultúrája, amely a hatalomban, a gaz -

da sá gi-társadalmi-politikai-kulturális irányításban nem veszt részt, s amely kultúrája révén elkülönül
a tár sadalom elfogadott érték- és normarendszerétõl.

Ebben az esetben a népi kultúra ellenkultúrának minõsül. A kultúrát használó csoport a hi va ta -
los kul túrából való kizártsága miatt, vagy az attól való szándékos elhatárolódása miatt távol marad a
hi va ta los kultúrától, kulturális önellátásra rendezkedik be. Ezzel a modellel a hagyományos parasztság
kultúrája írható le. A parasztság ugyanis saját világképet, tudás- és hiedelemrendszert, saját mûvészetet
(köl tészet, zene, tánc, díszítõmûvészet), életvitelt, szokásrendszert, tárgyi környezetet (építészet, lak -
be ren dezés) termelt ki.
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2. A népi kultúra egy társadalmi formáció kultúrájának az a része, amelyet a hivatalos kultúra
köz vetítõ csatornái nem forgalmaznak. Ebben az esetben a népi kultúra kiegészítõ, részkultúra,
amely a hivatalos kultúra hiátusait tölti ki.

A kutatás és a köztudat a folklóron a „közösségi valóságelsajátítás mûvészi termékeinek az
összes ségét” érti. Újabb definíciók szerint a folklórkutatás feladata az esztétikai mércével mérhetõ
al kotások mellett a mindennapi kulturális kommunikáció vizsgálata is.

Az iskola mint hivatalos intézmény, az ifjúság oktatására, nevelésére szakosodott. Az általa elõ -
írt és forgalmazott kultúra tehát hivatalos kultúra. Ám az ezt szervesen kiegészítõ diákkultúra már
népinek minõsül (köszönési, kapcsolattartási szokások, játéktárgyak és játékszokások, él mény tör -
ténetek, pad- és falfirkák stb.). Ugyanígy népinek tekinthetõ az értelmiségi réteg kulturális gya kor -
latának nemhivatalos része (például viccmondás, táplálkozás, szórakozás stb.).

A NÉPRAJZTUDOMÁNY ÁGAI, KUTATÁSI TÁRGYA ÉS CÉLJA

A népi kultúrát a néprajz (néprajztudomány) vizsgálja. A tudomány megnevezésére két ide -
gen szó is használatos, amelyeket hol teljes szinonimaként, hol pedig árnyalatnyi jelentés különb ség -
gel használnak. Etnográfiáról (etnosz = gör. nép, graphosz = gör. leírás, lerajzolás) beszélünk, ha
a tu domány célja a népi kultúra leírása, etnológiáról (logosz = gör. törvény) pedig akkor, ha a népi
kul túra törvényszerûségeit vizsgálja.

A néprajz ágai a szellemi néprajz, tárgyi néprajz és a társadalomnéprajz.
A szellemi néprajz a nép tudati megnyilvánulásait vizsgálja. Kutatási körébe tartoznak a min -

den  napi élet szokásai, a népmûvészet területei (népköltészet, díszítõmûvészet, népzene, néptánc),
va lamint az ideológiai állásfoglalások (hiedelmek, népi vallásosság, értékítéletek). Minthogy a nép
szel lemi kultúráját 1846 óta folklórnak (ang. folk + lore = népi tudás) nevezik, a tudományágat
folk lor isztika néven tartják számon.

A tárgyi néprajz az anyagi mûveltséget vizsgálja, a termelési technológiákat, azok eszköz-,
tárgy készletét (gyûjtögetés, halászat, vadászat, földmûvelés, állattartás, építkezés, öltözködés, táp lál -
ko zás stb.). 

A társadalomnéprajz a néprajztudomány legfiatalabb ága. Kutatási területét a társadalmat
mû ködtetõ intézmények, kapcsolatok és viszonyok (család, rokonság, közösség, jogszokások, er -
kölcs) képezik.

A néprajz, tárgya révén, közeli kapcsolatban van olyan tudományokkal, mint a régészet, a tör -
té nelem, a mûvelõdéstörténet, a kultúraelmélet, a földrajz, a természettudomány, a demográfia, a
szo ciológia. Kapcsolatban áll továbbá az esztétikával, a jog-, vallás-, orvostudománnyal stb. E rokon
tu dományoknak mind módszerét, mind eredményeit gyakran átveszi, alkalmazza. Az utóbbi év ti ze -
dek ben a kutatási szemléletben bekövetkezett változás a néprajzot a mûvészettörténeti tárgyak közül
a társadalomtudományok közé lendítette.

A néprajzhoz legközelebb álló tudomány az antropológia, amellyel gyakran össze is mosódik.
Az antropológia ágai közül megemlítjük az emberiség és a népek származását, az ember alaktani sa -
já tos ságait, földrajzi változatait vizsgáló fizikai antropológiát, az õstörténeti, régészeti, et no ling visz ti -
kai, etnoszociológiai kutatásokat végzõ, a kultúra és a társadalom mûködését elemzõ kul tu rá lis ant -
ro pológiát, a primitív társadalmak, a modern városok társadalmát vizsgáló szociális antropológiát.

A fenti áttekintés világosan jelzi, hogy a néprajzkutatás céljai gyakran egybeesnek a ro kon tu -
do mányok céljaival. Ez az érintekezés azonban nem számolja fel a néprajz szerepét. Az említett tu -
do mányok közé ékelõdve a néprajz saját kutatási területet határol körül. Figyelme mind a múlt,
mind a jelen felé irányul. A népi társadalomra figyelve feltárja egy speciális kultúra szervezõdését,
mû kö dé sét, idõbeni kibontakozását. Ily módon hozzáférhetõvé teszi a kultúra olyan történeti
rétegeit, ame lyek a fejlõdés természetes menetébõl adódóan kicserélõdtek, s a kultúra mûködési
formája, jellege miatt megörökítetlenek maradtak. Ilyen szempontból a néprajztudomány mind a
történelemhez, mind az irodalom- és mûvészettörténethez hasonlítható jelenségeket, kulturális
termékeket tár fel, ér telmez és tárol.
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Történeti szemlélete révén, a folyamatok okait fürkészve tudatosítja bennünk, hogy az ember
ko ronként megtermeli a szükséges szellemi és anyagi értékeket, újraértelmezi az emberek közötti,
az em ber és világa közötti viszonyokat, amelyek az életet lehetõvé teszik. Ezzel párhuzamosan, a
kul tu rális másság felvillantásával arról gyõz meg, hogy a gondolkodásnak, a cselekvésnek, az ér tel -
me zés nek nincsenek abszolút mintái, csupán kultúránként kitermelt formái. S ha ezt megértjük,
meg sza badulunk kulturális elõítéleteinktõl. Rájövünk arra, hogy a másság, belülrõl szemlélve, nem
ka otikus, hanem racionálisan szervezõdõ egység. Ezért kultúra kultúrának nem (lehet) ellensége.

Jelenorientáltsága miatt a néprajztudomány hozzásegít ahhoz, hogy átlátható legyen az a kul -
tu rális közeg, amelyben élünk. Lehetõvé teszi a szocializációt, képessé tesz a kulturális gátak le küz -
dé sére és alkalmassá a kulturális határok átjárására.

GONDOLATOK A FOLKLÓRGYÛJTÉSRÕL (OLVASMÁNY)

Tankönyvünk bevezetõ fejezeteiben több olyan kutatói szöveg is található, amelyben a folk -
lór szö vegek összegyûjtésének szükségessége fogalmazódik meg. A tévedések elkerülése végett
fontos len ne kissé elidõznünk itt. 

A gyûjtés, s még inkább az összegyûjtés mint kutatási feladat azt sugallhatja, hogy a folk lór al -
kotások akkor vannak biztonságban, ha összegyûjtik, elrendezik õket, hangszalagon, lejegyezve, ar -
chívumban elhelyezve vagy kötetben megjelentetve tárolják. 

Hadd tisztázzuk elõször is azt, hogy a folklórt nem kell megmenteni az õt létrehozó, éltetõ,
hasz náló társadalomtól. Miközben használják, az élõ folklór nincs veszélyben. A változás, az ala ku -
lás természetes életformája a folklóralkotásnak. A folklórt létrehozó vagy mint örökséget átvevõ tár -
sa dalom tulajdonképpen még arról is dönt, hogy melyik hagyomány alkalmas igényei kielégítésére,
me lyik nem. Ezáltal a hagyományból kiszelektálja, átalakítja, folytonosan megalkotja a kultúrát. Az
em bertõl „megmentett”, a használhatóságtól megfosztott, archívumba menekített kultúra éppolyan
fik ció, mint a hagyományok nélkül, kultúra nélkül maradó ember. A kultúra ember nélkül,
használati ér ték nélkül elveszíti kultúra voltát. 

A használóktól „megmentetett”, „megtisztított” kultúra egy tudós kreációja. Egy kötetbe be ke rü lõ
folk lóralkotás környezetét olyan tudományos szövegek alkotják meg (jegyzetek, bibliográfiai pár hu za -
mok, típusszimbólumok stb.), amelyek a szövegrõl való tudományos gondolkodás termékei. Ugyan -
akkor a szöveg mellõl elmaradnak az elõadását megelõzõ, kísérõ és követõ kommentárok, ér té kelések.

Nap mint nap hallunk, beszélünk a folklóralkotások összegyûjtésének szükségességérõl. Ilyen -
kor szintén egy hibás és hamis propaganda vagy egyszerûen demagógia áldozatai vagyunk. A folk -
lór alkotások valóban lejegyezhetõk, hang- és videoszalagra rögzíthetõk. A folklór, a népi kultúra egé -
sze azonban megszámlálhatatlanul, felkutathatatlanul sok személy mindennapi használatában lé te zik.
Ennek összegyûjtése, rögzítése pedig lehetetlen. Az archívumok, a kötetek, a hangfelvételek, a filmek
ennek az egésznek csak egy kis, néhány sajátos helyzetben, sajátos céllal elõadott töredékét tud ják
megörökíteni. Az élõ kultúra folytonosan túllépi a tudósoknak a kultúráról szóló meg ál la pí tá sait. 

A tudomány ezért is fordul szívesebben a múlt felé. Az elmúlt két évszázad folklórkutatásában
mind egyre azok a mûfajok kerültek az érdeklõdés homlokterébe, amelyek a kultúra átszervezõdése
so rán elveszítették használati értéküket. A kutatók tulajdonképpen akkor kezdték el a népmese
gyûj té sét, amikor már alig lehetett tehetséges, és a közönség által is elismert mesélõt találni. A
népballada ku tatása szintén akkor kezdõdött, amikor a balladaéneklés szórványossá vált. Ugyanez
történt a ha lott siratókkal, a kántálóénekekkel, sõt az emlékversekkel is. Amíg emlékverses füzetet a
falusi és a vá rosi fiatalok egyaránt vezettek, a folklorisztika sem a szokás leírását, sem szövegek,
füzetek gyûj té sét nem tartotta fontosnak. A kutatók érdeklõdése akkor irányult rá, mikor az
emlékversírás el ve szí tette népszerûségét s szinte teljesen eltûnt, illetve korábbi funkcióját
megváltoztatta.
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A kultúrának mint leírható, megmérhetõ mennyiségnek a vizsgálata egy kutatástörténeti kor -
szak eszménye volt. A 20. század elsõ felérõl van szó, amikor a típusok és az egyes típusokhoz tar -
to zó változatok összeszámlálása napirenden volt. Ugyanekkor kísérlet történt egy-egy tájegység szö -
veg folklórjának, valamint egy-egy személy tudásának mennyiségi számbavetélerére. 

Egy svéd asszony 1000 balladát közölt a gyûjtõknek. Egy észt mesélõ 691 népköltési szöveget,
kö zülük 256 prózai alkotást. Egy észt szabó 1900 mesét és mondát juttatott el az archívumba. A széki
szü letésû Gyõri Klárától Nagy Olga 450 epikus szöveget gyûjtött, ebbõl 140 igaztörténet, 310 pedig
tré fa és tréfás mese volt. Meglepõ annak a svéd folklórkutatónak az eredménye is, aki két öreg lány -
tól 749 proverbiumot jegyzett le 7 óra alatt. 

Ez utóbbi esetben nem is a magas szám tûnik szokatlannak, hanem a lejegyzés körülménye.
Tu dásunkat ugyanis nem mûfajokba csoportosítva tároljuk memóriánkban. Egy szituáció például vá -
rat lanul elõhívhat az emlékezetünkbõl olyan proverbiumot, amit a gyûjtõ kérésére nem tudtunk vol -
na felidézni. Egyébként pedig kultúránk értékét elsõsorban nem ismereteink nagy száma adja,
hanem is mereteink alkalmazásának képessége. 

Az elmondottakból egyúttal az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kutatás nem a teljes kultúráról ké -
szít objektív képet. A tudományos eredmények a kultúrának csupán egy képét alkotják meg és köz -
ve títik felénk. Csupán azt, amire a kutatók figyelme ráirányult, s amirõl az érvényben lévõ kutatási
szem lélettel, módszerekkel és eszközökkel információkat gyûjtöttek, azokat rendszerezték és ér tel -
mez ték. Azzal természetes módon számolnunk kell, hogy a tudományt emberek alkotják meg, s
hogy a tudomány állításait idõnként, újabb adatok tükrében megcáfolják és újraértelmezik. Az
objektív, örök érvényû evidenciákból építkezõ tudomány egy naiv tudományszemlélet köve tel -
ménye. A folk lór kutatásának történetérõl szóló rövid fejezetben szóltunk arról, hogy a kultúra
„felfedezése” tu laj don képpen azért történt hullámokban, mert a kutatói szemlélet változása újabb és
újabb kutatási és ér telmezési szempontokat vetett felszínre. Valójában tehát nem (csupán) a
vizsgálatnak alávetett kul tú ra változott, hanem a róla szóló tudás jellege.

Ma már világosan látjuk azokat a kutatási eszményeket, amelyek Kriza János elõtt álltak a Vad -
ró zsák címû kötet szövegeinek összegyûjtése és megszerkesztése során. Kriza János, akárcsak Er dé -
lyi János, Arany János, késõbb pedig Móricz Zsigmond, maga is a szó mûvésze, író volt. Ezért is egy
gyûjteményben csupán a szép szövegtípusok ép változatait tudta elképzelni. Miközben tudjuk azt,
hogy a kultúrának mindig is van egy olyan része, amely nem akar szép lenni, sõt olykor szán dé ko -
san csúnya, trágár. A kultúra e részének és funkcióinak felfedezése tulajdonképpen csupán az utób -
bi években történik. Igy Kriza János gyûjteményébõl tudomást szerzünk arról, hogy melyek vol tak
korának szép meséi, balladái, dalai, táncszavai, találós meséi és proverbiumai, a többi mûfajról vi -
szont a tervezett második kötet vagy egyéb meggondolás miatt nem esik szó. 

A gyûjtõmunka kezdetén Kriza János is kortársai gyûjtési módszerét alkalmazta. Eszerint egy
me setípus néhány változatának meghallgatása után a gyûjtõnek magának kell megalkotnia a tö ké -
le tes változatot. A kortárs Toldy Ferenc szerint ugyanis a folklórszöveg író, esztéta általi „meg ne me -
sí tése” is része a nép felemelésének. Egy Fa Miska nevû mesemondó egyik meséje láttán azonban
Kri za Jánosban más meggyõzõdés alakult ki: a népköltési szövegnek az élõ népnyelv sajátosságait,
stí lusát kell magán hordoznia. A gyûjtõnek nincs jogában alakítani rajta. 

Kriza János elfogadja a népi kultúra tájegységek szerinti szervezõdését. Ezért a szövegek el -
ren dezésében a táji szempontot érvényesíti, Székelyföld közigazgatási tagolódását tartva szem elõtt.
En nek ellenére, bár az alcím Székely népköltési gyûjteményt ígér, a kötetben csupán udvarhely-, há -
rom- és marosszéki, valamint erdõvidéki szövegek találhatók. Csík- és Aranyosszék „felfedezése”
ilyen képpen késõbbre, másra marad. 

Kriza János maga is Révai Miklós szándékát követve tervezte meg a Vadrózsákat. A gyûj te -
mény nek a magyar hivatásos, kéziratos és orális költészet egységes voltát kellett bizonyítania. Az
elsõ kiadásba ezért kerültek be az Ismeretlen szerzõktõl és az Íróktól címû fejezetbe népi szemléletet
kö vetõ mûalkotások.
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A korabeli szemlélettel magyarázható, hogy Kriza János korában a folklórszöveget el vá lasz tot -
ták elõadójától, ismerõjétõl, mondván, hogy a folklóralkotás sokak tulajdona, akik közül az ak tu ális
elõadó csupán egy személy. Továbbá elválasztották a szöveg elhangzásának alkalmától, kon tex tu -
sától, esetlegesnek, jelentéktelennek tartva az elõadás körülményeit.

És itt újra visszatérünk ahhoz a gondolathoz, hogy az összegyûjtés hiú próbálkozás. Az utóbbi
év tizedekben a folklorisztikában is szemléleti fordulat következett be. A szövegek leltározása, rend -
sze rezése helyébe az emberi viselkedés értelmezése került. A kutatás arra a kérdésre keres választ,
hogy a folklórszövegek segítségével hogyan viselkedik (viselkedhet, kell viselkednie, milyen vi sel -
ke dést utasít el) egy személy. A folklórszöveg köré épülõ fizikai (idõ, tér, környezet), társadalmi
(em berek, szerepek, viszonyok), kulturális (szövegek, cselekvések, tárgyak) környezet az egyedüli
olyan kontextus, amelyben a szövegnek jelentése van. Errõl leválasztva a szöveg funkció nélküli fik -
ci óvá válik. A szöveg ismeretével együtt jár az arról szóló tudás is, hogy mikor, hol, hogyan adható
elõ, s milyen lesz a hatása. Mindezt hadd szemléltessük néhány részletesen elemzett példával.

A võfély a lakodalom kiemelt szerepet teljesítõ szereplõje. Feladata a szertartás irányítása, a ri -
tuális szerep miatt szótlanságra kényszerített személyek nevében való megszólalás, a tájékoztatás, a
szórakoztatás. A csíkszentdomokosi lakodalom éjszakáján az ételt felhordó võfélyek egyike a nász -
nép elé állva mondja a következõ versrészletet:

A paradicsomkertbõl éppen most érkeztem,
Mely gyönyörû kertnek gyümölcsébõl ettem.
Mivelhogy én ottan sokat kertészkedtem,
Sok fejes káposztát bövön termesztettem.

Erdélyországnak nagy részét bejártam,
Ilyen jó káposztát még sehol sem találtam.
Nem dicsérem én már, dicsérje meg magát, 
Mert belévágtam sok fejeskáposztát.
Tizenkét disznyónak elejét, hátulját, 
Keresse meg mindenki füleit s a farkát.

Az igaz, hogy a lakodalom résztvevõi nem hiszik el a võfély lódítását, de nem is neheztelnek
éret te. A történet tulajdonképpen több-kevesebb változtatással minden lakodalomban újra és újra el -
hang  zik. A lakodalom forgatókönyve azt írja elõ, hogy a töltött káposzta elfogyasztása elõtt ezt a tör -
té  netet kell meghallgatni. A hazudozás, a lakodalom szövegkészletébe emelõdve egyazon kon tex tus -
ba ke rül a a menyasszony elbúcsúztatásával és elsiratásával, a polgármesteri hivatalban kiállított há -
zas ság levéllel, a templomban elmondott imával, esküvel, a fiatal párnak nyilvánított jó kí ván sá gok kal.
Azaz maga is olyan rituális verbális viselkedés, amely a lakodalom funkciókomplexumát meg va lósítja.

Ha a fenti csíkszentdomokosi esemény sûrû leírását kívánjuk adni, akkor a következõ vi szo -
nyo kat kell megemlítenünk, amelyek a hazugságtörténetben relevánsan mûködnek. A történet elõ -
adá sának az ifjú pár csupán azon közeli ismerõsei a kitüntetett szem- és fültanúi, akiket érdemesnek
tar tottak meghívni életük nagy fordulópontjára. A võfélyvers elmondására való felkéréssel a család
a võfély tehetsége iránti elismerését fejezi ki. A násznép a történet elmondásáért ilyen jelzõkkel
fejezi ki értékelését: vicces, okos, eszes, jó verselõ, bátor. De a történet elhangzása magában hor -
doz za a családnak a versíróval, vagy a füzetben öröklõdött hagyománnyal szembeni megbecsülését,
il let ve a võfélynek a versíróval, a hagyománnyal szembeni bizalmát. 

S bár egyéb esetekben a hazudozást a bizalom megvonása vagy a büntetés követi, ebben a
ki  e melt helyzetben a jó hangulat forrása. A hagyomány ebben az esetben jóval több, mint a lako -
dal  mi szö vegek korpusza, a lakodalmi szövegeknek a rítus egészében elfoglalt helye. Ezekre épül -
nek rá a la kodalomban elhangzó szövegek értelmezését, megítélését, lereagálását irányító sza bá -
lyok.

19



Võfélyverseink tulajdonképpen több mint egy évszázada hangoznak el újra és újra a la ko dal -
mak ban. Minden alkalommal szükségessé válik a szövegek átigazítása, aktualizálása. Ugyanis min -
den lakodalom soha-nem-volt és soha-nem-lesz esemény, ezért a kis változtatást elszenvedett
szöveg min den alkolommal egy megismételhetetlen esemény és viszonyrendszer része. A kutatás
feladata pe dig ezeknek a sajátos jelentéseknek, körülményeknek a megértése. 

Ha valakiben még mindig kételyek élnének a gyûjtés mibenlétével kapcsolatban, akkor
esetleg azon kellene elgondolkozni, hogy a mi világunk is felfedezésre vár egy távoli földrészen élõ
személy szá mára.Valójában minden emberi világ, így a miénk is, méltó a felfedezésre. Ha egy japán
vagy ame rikai antropológus végignézi a húsvéti locsolkodásunkat, a maturandusok ballagását,
bizonyára szá mos kérdés vetõdik fel benne. Kérdéseire azért is nehéz válaszolnunk, mert szerintünk
semmi ti tok zatos, érthetetlen nincs a szokásainkban. 

Egy nem keresztény kultúrából származó személy bizonyára rácsodálkozik egyik fura szo ká -
sunk ra. Ismerõseinek ilyenképpen számolhatna be róla. Az év egyetlen éjszakáján a férfiak cso por -
to san felkerekednek, egy-egy ház udvarán énekelve hírül adnak egy eseményt, amit kétezer éve
min den keresztény ismer. A háziak mégsem neheztelnek az éjszakai zavarásért. Sõt örömmel a
házba in vi tálják a „hírnököket”, étellel és itallal kínálják õket.

A helyzetnek valójában több olyan része is van, amit részletesen meg kell magyarázni a más
kul túrából származó személynek. 

Igaz ugyan, hogy a mesélés ideje a mi kultúránkban is a nappal, a karácsony éjszakája viszont
kü lönleges idõpont. Ekkor született meg a szentháromság harmadik, a szentlélektõl fogantatott is -
ten sé ge. Születésének napján számtalan változatban történik meg az eseményre való emlékeztetés.
A temp lomi igehirdetés, a betlehemezés, a sajátos köszönés, az esemény versben, prózában, kán tá -
ló ének ben való elõadása mind-mind ünnepi rituális viselkedés. 

A történetet nem akárki adhatja elõ. Századunk elsõ felében még a felnõttek jártak kántálni,
utóbb a legények, majd a kisfiúk. A szokásnak keresztény vallásos jelentésén túl egyéb jelentései is
van nak. A karácsonyi ünnepköszöntést követõ adományozás a közösség szegényeinek, koldusainak
meg segítési formája is. A meglátogatott családok összeválogatásában szintén sajátos motiváció lap -
pang. A kedves szomszéd, a közeli rokon , a falu elöljáróinak meglátogatása kötelezõ. Ha a fel kö -
szön tés elmarad, ez haragot eredményezhet. A házaló csoport tulajdonképpen az elmúlt év tár sa -
dal mi teljesítményeit honorálja, illetve az emberi kapcsolatokból és a társadalmi rétegzõdésbõl eredõ
kö telezettségeket rója le. 

Az utóbbi években a karácsonyi kántálás egyre inkább az udvarlás elemévé változott. A le -
gény csapat rendre látogatja meg tagjainak kedvesét, vagy a mindannyiuk által tisztelt lánybarátot.
Más nap a lány büszkén újságolhatja el, hány személy, hány csoport köszöntötte meg karácsony éj -
sza káján. Ellenkezõ esetben szégyenkezve veszi tudomásul a kudarcot.

Habár, mint láttuk, a legkülönbözõbb motivációi lehetnek a köszöntõk felkerekedésének, egy
va lami állandó a változás ellenére is: a kántálók férfiak. Van ugyanis egy olyan hagyományunk, hogy
az ünnepnapi nõlátogató szerencsétlenséget, a férfi pedig szerencsét hoz a házhoz. A nõknek ezért
nem szabad ünnep elsõ napján ünnepet köszönteniük. Illetve ezért van nagy tisztelete az ünnepnapi
el sõ férfilátogatónak. E szabály alól mindig is voltak kivételek. A század középi kán tá ló cso por tok -
ban is vettek részt asszonyok. Az utóbbi években újra népszerûvé váló karácsony éjszakai há za lás -
ban szintén egyre gyakrabban vesznek részt a lányok is.

Ünnepi viselkedésünk részét képezi az étkezés. Ami többek között ünnepeinket a hét köz na -
pok tól megkülönbözteti, az az ételek beszerzésére, elkészítésére fordított fokozottabb figyelem, va -
la mint az étel- és italfogyasztás választékossága, bõsége és szertartásossága. Az ünnepi étkezés olyan
társadalmi viszonyokat ápol, amelyekre a hétköznapok során nincs lehetõség. 

A háziakat felköszöntõ kántáló csoportot is megilleti az ünnepi étel és ital. Egy mezõségi be -
kö szöntõ vers ezt tréfásan szóvá is teszi. A szószóló a kántáló ének bejezése után, az ablak alatt
mondja el:
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Tudom, jó disznót öltetek,
Kolbászt, májost tõtettetek,
Ha abból nem részesíttek,
Több karácsonyt ne érjetek.

S mindehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy a kántálásnak közönsége is van. Faluhelyen
ezen az éjszakán a környéken felhangzó éneket is meghallgatják és értékelik: Kimentünk abban a
nagy hidegben, nem fáztunk, hogy halljuk azokat a gyönyörû szép énekeket. A szomszédba volt két
Já nos, s hallgattuk, milyen szépen ment az éjszaka csendjében az a gyönyörû szép ének – emlékezett
vissza egy 75 éves gyergyótölgyesi asszony.

E példa ily részletes bemutatása megszívlelendõ következtetéshez vezet: a szöveget nem lehet
ön magában elemezni, nem lehet leválasztani arról a társadalmi, proxemikai, kulturális kontextusról,
amely nek részét képezi. 

A kutatók terepnek nevezik azt a környezetet, ahova gyûjteni kijárnak. A szó esetleg bárki szá -
má ra azt sugallhatná, hogy a terep egy olyan világ, amit nehéz megközelíteni, ahova a civilizációs
újí tások nem jutottak el, ahol primitív emberek élnek, akiket fel kell fedezni, s amely valóságos pa -
ra dicsom az exotikumokra  kíváncsi gyûjtõ számára. Tankönyvünkbe is választottunk olyan szá zad -
ele ji fotókat, amelyek a népi élet eseményeinek és a gyûjtésnek a különleges, ünnepi voltát
sugallják. 

Nos, az elõítéletek és tévedések sorát neveztük itt meg. Valójában a terep maga is emberi
világ, ame lyet a benne élõk szerveznek meg, rendeznek át. Se több, se kevesebb nem történik
benne, mint amit a bennszülöttek szükségesnek, racionálisnak tartanak. A gyûjtõ igazi feladata
annak a meg ér té se, hogy a másik világ miért racionális a benne élõk számára. A gyûjtés tehát nem
más, mint két világ kom mu nikációja, a pozitív és a negatív elõítéletek kölcsönös eloszlatása a másik
ember világával szemben. 

Terepnek mindig a másik ember világát tekintjük. Felfedezni csupán a másik embert tudjuk.
Ami  kor azonban megszületik bennünk az õ különlegessége, ezzel egyidõben lép mûködésbe az én,
aki nek a perspektívájából a másik ember õ. A helyzetet leegyszerûsítve azt mondhatjuk, hogy a má -
sik ember világát és kultúráját azért látjuk másnak, mert mi egy olyan világban és kultúrában élünk,
amely az övéhez viszonyítva más. S bármennyire is ellentmondásosnak tûnik: a másik világ fel fe de -
zé sekor a kutató valójában önmagát fedezi fel, saját kultúrája mûködését érti meg.
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