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AJÁNLÁS

A népi kultúra és a vele foglalkozó tudományág, a néprajz, hivatkozottsága ellenére mindmáig
nem válhatott tantárggyá. Ezzel magyarázható az, hogy a köztudatban, de még a médiában is, ho -
má lyos, pontatlan, részben idealizált, részben pedig pesszimista kép él róla.

Jelen kötet a népi kultúrával kapcsolatos tudást kívánja összefoglalni, árnyalni. Éltetõ kon tex -
tu sába, a kultúra egészébe helyezi, nyomon követi állandó változását, aktualizálódását. A téma, ter -
mé szetes módon, kimeríthetetlen. De nem is a kimerevítés, a lezárás volt a szerzõk szándéka. Az el -
mon dottakkal inkább gondolkodásra, a jelenségek összefüggésekben való látására, értékelésére kí -
ván ták ösztönözni a kedves olvasót. Tudatosítani azt, hogy a változás igénye, az újítás, akárcsak a
ha gyományokhoz való ragaszkodás, természetes emberi magatartás; a kultúra nem öncélúan termelt
és ápolt tudás, hanem ünnepi és hétköznapi életünk közege, vezérlõje és értelmezési hálója; hogy
az in tézményesített, a hivatalos kultúra soha nem tudja pótolni a népi kultúrát; hogy népi kultúrája
nem csak a feudális parasztságnak, hanem a tömbházlakó, számítógép elõtt ülõ modern embernek
is van. A szerzõk mindenike kutatója is a népi kultúrának. Ezzel magyarázható, hogy olykor egyéni
ref le xi ók, tapasztalatok is beépültek a szövegbe, illetve, hogy az egyes fejezetek terjedelme olykor
arány ta lanul eltérõ.

Kihez szól ez a kötet? Mondhatnánk azt is, hogy mindenkihez, aki hiányát érezte egy hasonló
össze foglalásnak. Elképzelésünk szerint a népi kultúra oktatható/tanulható lehetne, akárha vá laszt -
ha tó módon is, középiskolában, tanítóképzõ osztályokban. A néprajz szakra készülõ középiskolás
ta nu lók számára mindenképpen az elsõ hazai magyar nyelvû összefoglaló. A diákokra való
tekintettel az egyes fejezetek során vagy végén több-kevesebb olyan kérdést, feladatot fogalmaztunk
meg, ame lyek a fogalmakkal való operálásra ösztönöznek, valamint az olvasó környezetének
kultúrájára irá nyít ják a figyelmet.

Kötetünk segédeszköz azok számára is, akik valamilyen szinten és céllal oktatják a népi kul -
tú rát. Az õ számukra a szöveggyûjteményben viszonylag nehezen hozzáférhetõ tanulmányokat te -
szünk közzé. Természetesen, az õ feladatuk, hogy tanterv hiányában kiválasszák a tanulók ér dek -
lõ dé sének, teherbírásának, az osztály jellegének megfelelõ témát és anyagmennyiséget, ezt át struk -
tu rál ják, és feldolgozhatóvá tegyék.

És végül, kötetünk kérdésfelvetésével és bibliográfiai vonatkozásaival a bölcsészkar elsõéves
hall gatóihoz is szól.

Munkánk tiszteletben tartja a népi kultúra hagyományos tagolását. Külön fejezetbe kerül a
nép költészet, külön a tárgyi kultúra. Minden fejezethez szöveggyûjtemény is társul, amely részben
népi alkotásokat, részben pedig szakirodalmi szemelvényeket tartalmaz. Kötetünk jelenlegi for má já -
ban az anyagi mûveltségnek csak egyes aspektusait tárgyalja és nem tér ki a társadalomnéprajz kér -
déseire.

Keszeg Vilmos





I. ALAPFOGALMAK. A KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS TÁRGYA

A KULTÚRA

– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – Nagyon csinos vagy...
– Róka vagyok – mondta a róka.
– Gyere, játszál velem – ajánlotta neki a kis herceg. Olyan szomorú vagyok...
– Nem játszhatom veled – mondta a róka. – Nem vagyok megszelídítve.
– Ó, bocsánat! – mondotta a kis herceg.
De némi gondolkodás után hozzátette:
– Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
– Te nem vagy idevalósi – mondta a róka. – Mit keresel itt?
– Az embereket keresem – mondta a kis herceg. – Mit jelent „megszelídíteni”?
– Az embereknek puskájuk van, és vadásznak. Ez nagyon kellemetlen. Tyúkokat is te nyész -

te nek. Egye dül ez az érdekes bennük. Tyúkokat keresel?
– Nem – mondotta a kis herceg. – Barátokat keresek. Mit jelent „megszelídíteni”?
– Ez egy olyan dolog, amit az emberek már túlságosan elfelejtettek – mondotta a róka. –

Annyit tesz, mint „köteléket teremteni”...
– Köteléket teremteni?
– Bizony –mondotta a róka. – Te most az én számomra még csak egy kisfiú vagy, százezer más

kis fiúhoz hasonló. És nincs szükségem rád. És neked nincs szükséged rám. Én a te szá mod ra csak
egy róka vagyok, százezer más rókához hasonló. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.
Az egész világon egyetlenegy leszel számomra. Az egész világon egyetlen leszek szá modra...
– Kezdem már érteni – mondotta a kis herceg. – Van egy virágom... úgy hiszem, meg sze lí -

dí tett engem...
– Lehetséges – mondotta a róka. – Az ember csuda dolgokat lát a Földön...
– Ó, ez nem a Földön történt – mondta a kis herceg.
A rókát roppant kíváncsiság fogta el:
– Egy másik bolygón?
– Igen.
– Vannak vadászok azon a bolygón?
– Nincsenek.
– Roppant érdekes! És tyúkok?
– Azok sincsenek.
– Semmi sem tökéletes – sóhajtott a róka.

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)
Figyeljük csak a fenti párbeszédet, amely látszólag meglepõ helyzetben hangzik el. Egy vé let len

folytán egyazon világ két távoli részének egy-egy lénye találkozik és beszélgetésbe elegyedik. A róka
a Földön él, a kis herceg pedig egy pici bolygóról, talán a B. 612. számúról érkezett. A világot mind -
ket ten másnak látják, és másként ítélik meg. A kis herceg emberekkel szeretne találkozni, a róka pedig
ke rüli õket, mert puskájuk van és vadásznak. Felcsillan a szeme, amikor azt hallja, hogy a kis herceg
boly góján nincsenek vadászok, de csalódottan sóhajt, mikor megtudja, hogy tyúkok sin cse nek ott.

Mindketten magányosak, mindketten barátot keresnek. Idegenként állnak egymással szemben.
Fal ként épül közéjük a világról szerzett eltérõ élmény, tapasztalat, tudás. A beszélgetés során meg -
tanulják egymás szavait, megismerik egymás háttérvilágát, megosztják egymással tapasztalataikat, az
ismeretlenbõl kiemelik, „megszelídítik” egymást. A közöttük fonódó kötelék a megosztott, az azo -
nos élmény, tudás. A sárga bú za me zõ, amelyet a róka eddig közömbösen nézett, ezentúl a kis her -
ceg re emlékezteti.
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Miért érezzük jelképesnek, s miért idéztük Saint-Exupéry regényének fenti epizódját? Mert va -
la mennyien a kis herceghez és a rókához hasonlóan szerzünk tapasztalatokat, ismereteket a világról,
ame lyek lehetõvé teszik a világban való eligazodást, a környezetbe való beilleszkedést, az élet meg -
élé sét. Ezek alkotják a kultúránkat.

És itt máris meg kell állnunk, mert e fogalom meghatározása körültekintést igényel. Ugyanis
mind egyre tapasztalhatjuk, hogy e szót újabb és újabb jelentéstartalmakkal ruházzuk fel. Hol szû kít -
jük, hol tágítjuk jelentéskörét. Ha kulturálatlanságról beszélünk, akkor bizonyos ismeretek hiányát
vet jük valaki szemére. Ha európai vagy primitív, középkori vagy reneszánsz, vallásos vagy világi
kul túráról beszélünk, akkor különbözõ földrajzi zónák és különbözõ korszakok kultúrájának eltérõ,
sa játos voltát hangsúlyozzuk. Napjaink szóhasználatában pedig olyan szókapcsolatok honosodtak
meg, mint beszédkultúra, játékkultúra, mozgáskultúra, öltözködéskultúra, lakáskultúra, politikai kul -
tú ra, amelyek azt sugallják, hogy a kultúra nem csupán a tudományt és a mûvészetet jelenti.

Honnan ered a kultúra szó polivalenciája, több jelentése? A sokszínûség egyik oka az, hogy
va lóban nem beszélhetünk egy átfogó, általános, mindenki számára megközelíthetõ, sõt kötelezõ ér -
vé nyû kultúráról. A kultúra idõben és térben egymástól távol élõ közösségek esetében eltérõen szer -
ve zõdik, egy közösség kultúrája pedig idõben is változik. A másik ok az, hogy a szónak nincs meg -
ál lapodott jelentése, a használói, sõt a kultúra kutatói eltérõ, sajátos jelentéseket rendelnek hozzá.

A kultúra számtalan definíciója közül ismerkedjünk meg néhánnyal.
– J. M. Lotman: A kultúra valamennyi nem örökletes információ, az információ szervezési és
megõrzési módjának összessége.
Lotman tehát elhatárolja a kultúrát a biológiailag örökletes, azaz a gének által közvetített in -

for mációktól, s „tanult” voltát hangsúlyozva jelszerûségét (szimbolikus jellegét) emeli ki. Továbbá,
a kultúra körébe sorolja azokat az objektumokat (például könyv), intézményeket, stratégiákat, ame -
lyek az információk szervezésérõl, tárolásáról, közvetítésérõl gondoskodnak.

– A. G. Smith: Minden viselkedés, amelyet tanulás útján sajátítanak el és amelyen osztoznak,
kul  turális... A minket körülvevõ világot nézni a viselkedés egy formája. Mindannyian meg ta -
nul juk, hogy úgy nézzük, ahogy kommunikációs csoportunk más tagjai azt nézni meg -
tanulták... Így tanult fo gal makon, kategóriákon, megjelöléseken keresztül nézzük: hogy mi
állat, növény és ásvány; mi ehe tõ, iható és kívánatos; mi jó, rossz és közömbös. Észlelésünk
olyan viselkedés, mely tanult és kon ven cio nalizált, és amelyet szimbólumok közvetítenek. A
kultúra olyan kód, ame lyet megtanulunk és meg osz tunk, és a tanulás és megosztás
kommunikációt feltételez. És a kom munikáció kódolást és szim bó lumokat feltételez, melyeket
meg kell tanulni és amelyekben egyet kell érteni.
E meghatározás a kultúrát a kommunikáció kódjaként (jelrendszerként) értelmezi, amely szim -

bo likus és konvencionális (megegyezésen alapuló). E kód teszi lehetõvé a világ értelmezését és a
vi lág hoz való viszonyulást.

A kultúra konvencionális jellegével magyarázható, hogy az esztétikai érték megítélésének ko -
ron ként más-más kritériumai vannak, hogy az erkölcsi értékek társadalmanként, sõt egy társadalmon
be lül osztályonként, csoportonként változnak. Kultúránként ugyanaz az állítás hol a tudomány, hol
a babona körébe sorolódik. Az orvostudomány például utólag sok, alaptalannak vélt gyógyító
eljárás ha tékonyságát igazolta, s ugyanakkor elvetett olyan javallatokat, amelyeket a korábbi orvosi
gya kor lat alkalmazott.

– Max Weber: A kultúra az ember álláspontjáról értelmesnek és jelentõsnek gondolt metszet a
vi  lágtörténés értelmetlen végtelenségébõl.
Weber szerint a kultúra nem eleve adott, nem az embertõl függetlenül létezõ entitás, hanem el -

len kezõleg, az emberi értelem – mint szelekciót végzõ szûrõ – terméke. Ezzel az értelmezéssel ma -
gya rázható, hogy miért látta ugyanazt a világot oly eltérõ módon a középkor vallásos és a 18. század
fel világosult embere. S ennek következtében miért irányította életét oly eltérõ „forgatókönyv” alapján.

– A. L. Kroeber – C. Kluckhohn: A kultúra a szimbólumok által elsajátítható és átadható vi sel -
ke  dés nek a viselkedést meghatározó explicit és implicit mintáiból áll, emberi csoportok tel je sít -
mé  nye képpen jön létre, belefoglalva az eszközökben való megtestesítésüket... A kulturális rend -
sze rek egy  részt tevékenységek eredményeinek tekinthetõk, másrészt a további tevékenységek
szabályozó ele mé nek.
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E meghatározás a kultúra újabb tulajdonságát nevezi meg. Azon túl, hogy az emberi te vé keny -
ség eredménye, minta, modell szerepét tölti be. Mintaként lehet akár explicit (kifejtett; például a Tíz -
pa   ran csolat, egy iskolai szabályzat, egy törvénykönyv), akár implicit (kifejtetlen) (például szüle tés -
na pon, te metésen való viselkedés szabályai).

Az elmondottakat összefoglalva a kultúra következõ jegyeit emelhetjük ki: szimbolikus (a je -
len tést jelölõk hordozzák), kollektív (közösen birtokolt), konvencionális (megegyezésen alapuló),
nor matív (a cselekvést és az értelmezést irányító).

A kultúra legkisebb, önálló jelentéssel rendelkezõ összetevõi az elemek. Az elemek egy kul -
tú rán belül rendszerbe szervezõdnek. Az elem a többi elemhez való viszonyában, oppozícios és
szin taktikai kapcsolataiban jut jelentéshez. A színek egységét és különbözõségét összesítõ mátrix
(táb lázat) a hét színbõl álló szivárvány. (A hetes tagolás érvényesül az idõmérésben, a zenében, a
kö zép kori geocentrikus kozmológiában. Lásd: a hét hét napja, a hét zenei hang, a hét ég, a hét
planéta, a hét szûk esztendõ, a hétágú gyertyatartó a zsidó kultúrában, a hét törpe, a hétfejû sárkány,
a hét ma gyar törzs és vezér.) A fekete a színskálában a vörös kelettel szemben a nyugatot, a fehér
zenittel szem ben a nadírt, a keresztény szimbolikában a fehér isteni fénnyel, tökéleteséggel,
tisztasággal és ár tatlansággal szemben az alázatot, a világmegvetést, a halált, a gyászt jelenti.

A kultúrát egy további szempont alapján három területre tagoljuk. Az anyagi kultúra jelenti a
tárgyak termelését, cseréjét és fogyasztását (például építészet, öltözködés, lakberendezés stb.). A
szel le  mi kultúra a gondolati-tudati objektivitációkat tartalmazza (filozófia, tudomány, költészet stb.).
A szo   ciális kultúra pedig a társadalom szervezõdésének, az egyének egymáshoz való viszo nyu -
lásának el veit és szabályait jelenti (például család, közösség, etika, jog stb.). Természetesen, ez a fel -
osztás ön ké nyes. A gyógyászat, a díszítõmûvészet például egyidejûleg a szellemi és az anyagi kul túra
körébe is tar  tozik. A vallás, a totemizmus pedig egyaránt szellemi, anyagi és társadalmi dimen zi  óban
kiépülõ kép  zõdmény. Szellemi részét a világról kialakított kép és a hit, anyagi részét az isten-, illetve
ál lat áb rá zolások, a szertartásokban alkalmazott eszközök, öltözet, a szakrális épületek, társadalmi
részét pe dig a vallásos, illetve totemisztikus csoport tagjainak egymáshoz való viszonya, hierarchiája
képezi.

A kultúra különbözõ korokból származó rétegek egymásraépülésébõl szervezõdik. A kul tú ra -
ele mek idõben és térben egyaránt terjednek. Ezzel magyarázható, hogy saját történettel ren del kez -
nek (ke letkeznek, terjednek, átértékelõdnek, újraszervezõdnek, elhalnak, felélednek), valamint az,
hogy egy közösség tagjai eltérõ mértékben és módon használják. Ugyanazon kultúra eltérõ módon
szer ve zõdik egy gyerek és egy felnõtt, egy férfi és egy nõ, egy kõmûves és egy orvos tudatában,
gya kor la tában. Ez a szelekción, kulturális részesedésen alapuló jelenség a kulturális adaptáció.

A kultúra egy földrajzi területre jellemzõ szervezõdését kultúrkörnek nevezzük. A kultúrkörön
be lül az újítás a központból indul és fáziskéséssel jut el a perifériára. Például a 18. században meg -
je lent újstílusú népdal alig, illetve megkésve jutott el a magyar nyelvterület keleti peremére. Az er dé -
lyi és a moldvai csángó népköltészetben ennek tulajdoníthatóan konzerválódott a klasszikus nép -
ballada.

Különbözõ szempontok alkalmazásával a kultúra különbözõ változatait határolhatjuk el
egymástól.

Elterjedtsége alapján különül el az átfogó (globális) és a szubkultúra. Ez utóbbi válfajai az
aláb bi kultúratípusok: a tájegységek helyi (regionális) kultúrája (például a magyar kultúrán belül
a ka  lo taszegi, a mezõségi, a moldvai csángó kultúra); a nemzetiségi csoportok etnikus kultúrája;
a val  lá si kisebbségek, generációk, nemek, társadalmi csoportok, rétegek, szakmák csoportkultúrája.

A tömegkultúrának több értelmezése ismeretes. Az értékszempontú kultúratipológia elit kul -
tú rának minõsíti a hivatalosan értéknek nyilvánított kulturális objektumokat, szemben az ala csony
szín vonalú, népszerûsítõ-szórakoztató tömegkultúrával (például a ponyvairodalommal, a giccsel).
Az érték szem pontot mellõzõ statisztikai kultúraértelmezés tömegkultúrának a kultúra mindenki által
bir tokolt ele meit, területeit (nyelv, általános mûveltség, alapvetõ együttélési normák) tekinti.
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A társadalom életét meghatározó hatalomnak a kultúrához való viszonyulása alapján be szél he -
tünk a hatalom által elfogadott, és intézményei (iskola, könyvkiadás stb.) által forgalmazott hiva ta -
los kultúráról, valamint az ennek ellenében szervezõdõ ellenkultúráról. (Például az 1960-as évek
ame   ri  kai hippimozgalma a fennálló rendszerrel, társadalommal, életformával elégedetlen ifjúság el -
len   kul túrája volt: saját irodalmat, zenét, életvitelt, mentalitást, kapcsolatokat és településeket te rem -
tett.)

Ugyancsak a hivatalos kultúrával szemben tételezõdik a népi kultúra. Meghatározásához egy
kis kitérõre van szükségünk. Utána pedig azt kell megvizsgálnunk, hogy mit fed a nép fogalma.

Feladatok

1. Figyeljék meg, különbözõ korokban mennyire eltérõen szervezték és tárolták, rejtették vagy
tet ték nyilvánossá a tudást.

a) A korai századokban úgy gondolták, hogy a betûkbõl összeállítható új mondatok eleve ben ne
rej   lettek a szövegben, s éppen titkosságuknál fogva varázserejûek: a szavakat vagy mon dá  so -
kat alkotó betûcsoportok faggatása visszamegy egészen a kabaláig. (Itt két változata is volt: a
ce murah, amely egy nehezen felfedhetõ szó értelmét a betûk új rendje segítségével ke reste, és a
gematria, amelyben egy homályos jelentésû szóalakot azonos betûszámú másik hé ber szó val
ma gyaráztak.) Egy név betûibõl kiolvasható viselõjének tulajdonsága, sorsa; egy szó be tû i nek
ok szerû átcsoportosítása értelmezheti a fogalmat; egy kérdésben benne rej lik a válasz. Quid est
veritas? – kérdi Pilátus Krisztustól. Mi az igazság? Est vir, quid adest – válaszolják rá ké sõbb
az anagramma szabályai szerint, vagyis: a férfi az, aki itt áll. Te hát Krisztus maga. Egy szó,
egy szócsoport köznapi alakja magába rejti önnön transz ce dens értelmét – vélték még a kö -
zépkori misztikusok is. A név a tulajdonság köpenye is. (Democritus = risum docet, vagy is ne  -
vetni tanít; William Shakespeare = I swear, he is like a lamp; mint egy lámpa, es kü szöm.) Az
el  nevezésben ott a célja (IVS = VIS, vagyis a jog: erõszak)...

(Lukácsy András: Kiment a ház az ablakon. Költészet és játék. Bp. 1981)

b) Furcsa és heterogén társadalom volt a középkori alkimistáké. Megtalálható volt köztük a ne  -
mes és az egyszerû ember, a vallásos és a laikus, a keresztény és a zsidó, a tudós és az írás  -
tu dat  lan, a férfi és a nõ, az orvos és a „varázsló”. A vándorló alkimisták sokasága járta ke  -
resz tül-ka sul Né metországot, Franciaországot, Angliát, Itáliát. Titkos társaságba szer ve zõd  -
tek, jel vények és jel szók alapján ismerték fel egymást. A titkos tudást csak szóban le he tett el -
sa já tí tani, ezért értõ mes  tert kerestek magunknak. A titokzatosság a tudás biztonságát szol  -
gál ta. A ti tok feltárása, írta Roger Bacon az Opus tertiumában, csökkenti a tudás ere jét.
A tömeg nem ké pes a titkot meg ér te ni, a gonosz szándékú rossz célra használja, s ezzel fel -
forgatja a vi lág rendjét.
Ezért az alkimisták tudása titkos kéziratokba, szimbólumokba, allegóriákba volt elrejtve. Aki
ava  tatlanul találkozott ezekkel a szövegekkel, semmit nem értett belõlük.

(Serge Hutin L’ Alchimie (Paris, 1951) címû könyve nyomán)

c) Arra törekedtem ugyanis, hogy erõmhöz képest enyhítsek azon a hatalmas hiányon, mely
ha  zai nyelven írt könyvekben mutatkozik, és hogy tanulóifjúságunknak legyen legalább
egyet len olyan könyve, amelybõl az egész mûveltség szövedékes szálait legombolyíthatja,
még pedig anya  nyelven. Ezért, mellõzve mindenütt az álokoskodásokat és felesleges vitákat,
a legjobb szer  zõk alapján, a valósághoz ragaszkodó ábrázolásban, az igazság sza bad sá gá -
nak zászlaja alatt honfitársaim elé tártam mindazokat a dolgokat, melyek hasznosak...

(Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Utrecht, 1653)

2. Figyeljék meg, milyen szokatlan teljesítmények elérésére képesek az alábbi szertartások részt  -
vevõi. Vajon egy más kultúrából szemlélve a mi viselkedésünk is ennyire furcsának tûnik?

8



A nyugati civilizáció a gyermekszülést az egyik legnagyobb fájdalomnak tartja, amit az
em  ber nek el kell szenvednie. Ezzel szemben az antropológusok szerte a világon olyan kul -
tú rákat is ta láltak, ahol a couvade (férfi-gyermekágy) általános gyakorlat. Az asszony gya -
kor latilag nem szen ved a szüléskor. Szinte a gyermek megszületéséig kint dolgozik a mezõn.
Szü léskor a férj úgy nyög az ágyban, mintha nagy fájdalmai lennének. Extrémebb esetekben
még az újszülöttel is a férj marad az ágyban, hogy felépüljön ebbõl a borzalmas meg pró -
bál tatásból, az anya pe dig rögtön visszamegy vigyázni a termésre.

Hogy a kulturális értékrend milyen hatású a fájdalomra, igen megdöbbentõen szemlélteti
az a „kampón függési szertartás”, amelyet India bizonyos részein még napjainkban is ûz -
nek. A ceremónia abból az õsi gyakorlatból származik, hogy a csoport egyik kiválasztott tag -
jának az a szerepe, hogy képviselje az istenek hatalmát. A kiválasztottnak az év meg ha tá -
rozott idõszakában meg kell áldania a gyermekeket és a termést. A szertartás számunkra fi -
gyelemre méltó mozzanata abban áll, hogy egy speciális kocsi tetejére erõs köteleket rög zí -
tenek, a kötelek végén levõ acélkampót pedig beakasztják a bõr és az izmok alá, a hát két ol -
dalán. A szekeret ezután faluról falura viszik. A kiválasztott ilyenkor a kötelekbe ka pasz ko -
dik, ám az egyes falvakban a ceremónia tetõpontján el kell engednie a köteleket, és mind -
össze a hátába beakasztott acélkampókon lógva és himbálózva kell megáldania a gyer me -
ke ket és a termést. Bármennyire is hihetetlen, semmiféle jele sincs annak, hogy ez az ember
fáj dalmat érezne a szertartás alatt, inkább úgy tûnik, mintha üdvözült állapotban lenne. A
kam pók eltávolításakor fahamut szórnak a sebre, amely minden orvosi beavatkozás nélkül,
gyor san gyógyul. A kampók helyei két héttel késõbb már alig látszanak.

(Melzack, Ronald: A fájdalom rejtélye. Bp. 1977)

3. Az elõzõ kultúradefiníciókat újraolvasva állapítsák meg, milyen kategóriát vesz alapul a szer -
zõ: a kulturális objektumot, a kultúrát éltetõ egyént vagy a jelentésközvetítõ folyamatot.

4. Helyezzék el a kultúratipológiában a tanulók kultúráját; a pogány magyarok kultúráját; az
avant garde mûvészetet; a westernt. Indokolják és példázzák válaszukat!

5. Vajon az egyén kultúrája teljes egészében beilleszthetõ egyetlenegy kultúratípusba? A választ
pél dákkal indokolják!

6. Milyen kultúra jegyeit ismerik fel az alábbi szövegekben? Milyen jelenségnek minõsítik az azo -
nos téma kidolgozásában megnyilvánuló eltéréseket?
a) Amikor Toldi még itt lakott Szalontán, elbarangolt a nádasba. Ez a mostani Tó téren, az új

pi ac helyin, na meg a folytatásán vót. Amint egyre beljebb haladt, egy helyen beomlott a
zsom bík a lába alatt. Két kicsi farkas nyítt ott. Megsajnálta ûket, de amint cirógatta, jött az
anya farkas szörnyû ordítással, csattogó fogakkal. Nekiugrott Miklósnak, de ez eleinte jól for -
gatta magát. Sûrûn osztogatta öklivel a csapásokat. De még így is alig bírt a fenevaddal. De
ám ekkor még a másik farkas, az apafarkas jött. Nekiugrott Toldinak. Mit tehetett Mik lós? A
döglött farkassal agyonütötte az élõt.

(Nagyszalontai monda, 1970-es évek)
b) Ég a napmelegtõl a kopár szík sarja,

Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fûszál a tors közt kelõben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezõben.
Boglyák hûvösében tíz-tizenkét szolga
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga...

(Arany János, 1846)

c) Tisztán sütött a nap vértikkasztó heve,
Minden mezõmunkás tõle bágyadt leve...

(Cs. Molnár Lajos, 1861)
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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.

15



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.
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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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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. 
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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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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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