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Előszó

Örömteli feladat, az Alkotópálya1 végéhez közeledve összerakni és közreadni a saját tanulmányaim gyűjteményét. Természetesen nem könnyű feladat válogatni, hiszen egy
fél évszázad alatt elkészített írások közül kell kijelölni azokat, amelyek bekerülhetnek
egy ilyen gyűjteménybe. A feladatot megkönnyíti az, hogy korábban különféle kötetekbe már a szerző közreadott hasonló jellegű tanulmánygyűjteményeket. Ezek közül
most még szelektálni kell, hiszen több mint félezer hosszabb-rövidebb írásmű készült
el az elmúlt évtizedek folyamán. Ezek műfajok szerint is különböznek, így aztán meg
kell különböztetni a folklór szövegekkel foglalkozó írásokat, vagyis azokat, amelyek
szövegelemzések, azon kívül olyanokat, amely maguk csak szövegközlések, egyszerűen
a gyűjtések eredményei. Aztán azok is külön műfajt képviselnek, amelyek kimondottan elméleti jellegűek, olyanok, amelyek a folklorisztika fontosabb irányelveit ismertetik, esetleg a szerző saját gondolataival időnként hozzájárultak az elméletek továbbfejlesztéséhez. Megkülönböztethetünk továbbá olyan írásokat, amelyek tematikailag
összetartoznak, így például a hiedelem-rendszerekkel, vagy a mitológiával foglalkozó
elemző tanulmányokat, de vannak olyanok is, amelyek tudományszakunk művelőinek, kiemelkedő alakjainak állít emléket, azáltal, hogy munkásságukat ismertetjük.
A magam részéről mindig ügyeltem arra, hogy írásaimnak legyen valamiféle társadalmi üzenete, a szakma szűkebb körein kívül legyen néhány olyan gondolat, amelyet
a társadalomtudományok művelői konkrétan felhasználhatnak munkájukban. Külön
csoportot képviselnek azok az írások, amelyek az amerikai magyarság körében végzett
gyűjtőmunka adatain alapulnak, és amelyek az emigrációba kényszerült magyarság
etnikai tudatáról és etnikus jelképeiről adnak hírt.
Külön figyelmet fordítottam arra az elmúlt évtizedek során, hogy lehetőleg a szövegek mellé érdekes illusztrációkat is közreadjak, mert be kellett lássam, hogy képek
nélkül a szöveg, legyen az bármily érdekes, mégiscsak félkarú óriás. Tapasztalatunk
szerint egy-egy jól megválasztott kép néha többet mond, mint egy oldal szöveg, vagy
száraz leírás. Különösen nyilvánvalóvá vált ez akkor, amikor a távol-keleti útjaim során
a még működő sámánokkal találkoztam, és megörökítettem őket, mégpedig szertartásaik közben.
Folkloristica Varietas, ezt a latin címet azért választottuk, mert 1620-ban jelent meg
Europica Varietas címmel Szepsi Csombor Márton (1595–1623) útleírása, amelyben Európa különböző országaiban tett utazásait, és az ott tapasztaltakat adta közre. A könyv
1

Alkotópálya. Hoppál Mihály, Debrecen 2018. Studia Folkloristica et Ethnographica 68. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék. Sorozatszerkesztő: Bartha Elek.
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Kassán jelent meg, amely város e sorok írójának szülővárosa. Válogatott tanulmányaim témáinak sokfélesége miatt találónak gondolom ezt a címválasztást. Az eredeti címet idézve, ami a teljes címoldalt betöltötte, „Szepsi Csombor Mártonnak Lengyel-,
Mazur-, Pruz, Dánia, Frízia, Hollandia, Zélandia, Anglia, Gallia, Német- és Csehországon, viszontag a prussiai, pomerániai, svéciai, norvégiai, fríziai, zélandiai, britanniai
tengeren való bujdosásában látott, hallott különb-különbféle dolgoknak rövid leírása,
mely minden olvasónak nemcsak gyönyörűségére, sokféle hasznára is szolgálhat.” Az
útleírás szerzője Szepsi Csombor Márton, a XVII. század elején a protestáns polgári
irodalom jellegzetes alakja volt. Több hónapig tanult Danzigban, és innen kelt útra,
hogy Dánia érintésével Hollandiát érintve Angliában, Franciaországban szerezzen ismereteket, majd Németországon és Csehországon keresztül tért haza. Utazásai során a
szegény deák szemével látja a világot, melyet humorosan megfogalmazva írt le, hiszen
többnyire gyalogosan járta be ezeket az európai országokat. Értékelte ugyan a már
akkor is jómódú kereskedő városok polgárainak életmódját, az áruk bőségét, a polgári
fegyelmet és gazdagságot. Párizsról nagy elismeréssel írt, és az általa megteremtett humanista próza a későbbiek során mintaként szolgált. Széleskörű olvasottságát elismerés
illeti, hogy példaként említsük, könyvében Dantera is hivatkozott. Mindent összevetve, e sorok írója úgy érzi, hogy a kassai előd utazásaihoz hasonló élmények a magam
szemléletmódját is gazdagították, és az Europica Varietas szerzőjében a korai etnológiai
irodalom egyik megteremtőjét tisztelheti.
Ami a jelen kiadást illeti, öt, korábban megjelent könyvem dolgozataiból válogattam, melyek közül az első a Folklór és közösség, amely 1998-ban jelent meg a
Széphalom Könyvműhely gondozásában. Ennek előszavából idézek: „Hajdani ősöm,
a debreceni egyetemista, jó három évtizeddel ezelőtt indult el a folklórkutatás rögös
útján. A Zempléni hegyvidék, Erdély és a Felvidék, szülőhelyem Kassa környékének
kis falvaiban jártam és gyűjtöttem. Főként néphit és népi gyógyításra vonatkozó adatokat, de másféle népi elbeszéléseket is feljegyeztem, illetve magnetofonnal rögzítettem.
Ezek a szövegek aztán az évek során a különféle cikkek, tanulmányok és az elemzések
alapanyagául szolgáltak. A konferenciák, a tematikus kötetek számára készített írások
jelentik a kötet gerincét. A cím pedig azt jelzi, hogy e sorok írója sokféle jelenséget lát
elhelyezhetőnek a folklór keretein belül, már csak azért is, mert a folk-lore eredetileg a
közösségi tudást a hagyományok tárházát jelentette.” Ezek a szövegek aztán alapjaivá
váltak azoknak az elemző tanulmányoknak, amelyekben a szövegek elemzését végeztem el, mégpedig az akkori modern szövegelméleti módszerek segítségével. Megjegyzem, hogy ezeket a módszertani újításokat azóta se használták igazán a folklorisztika
területén, és pedig nyilvánvaló, hogy a nyelvészetben azóta sem haladták meg Petőfi
Sándor János kutatásainak eredményeit, amelyekből sokat tanultam, és máig hálás vagyok személyes tanácsaiért. Noha ezek a dolgozatok zömmel a XX. század nyolcvanas
éveiben íródtak, de úgy gondoljuk, máig sem veszítettek analitikus értékeikből. Már
csak azért sem, mert a szövegek struktúrájára és rejtett jelentéseire igyekeztünk rámutatni. Ma már természetesen vannak újabb elgondolások is, amelyek még kifinomultabb módszereket alkalmaznak, így például megemlíthetjük a helsinki egyetem folklór
10
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tanszékének oktatóját, az amerikai származású Frog professzort és az általa alapított
folyóiratban közzétett tanulmányokat. Valamint a hatalmas adatbázison alapuló több
tízezres szövegkorpuszt elemző Berjoszkin, Ju.E. orosz kutatót, aki Szentpétervárott
dolgozik, és korábban elképzelhetetlen történeti mélységű összehasonlító kutatásokat
végez az egyes folklór szövegmotívumok területén.
A folklór szövegelemzések során számomra az egyik legfontosabb problémakör,
ami a tanulmányok írásakor foglalkoztatott, az emlékezet működésének kérdésköre
volt. Egyáltalán, hogyan működik az emberi memória, de nem csak az egyén, hanem a
közösségi emlékezet szintjén is. Ugyanis rá kellett jöjjek arra, hogy a közösségek kulturális emlékezete hihetetlenül nagy időintervallumokat ível át, és megőriz nemcsak motívumokat, hanem aránylag hosszú történeteket is, és ennek az állandóságnak éppen
az egyes különlegesen érdekes motívumok időtállósága a jellemző vonása. Fontos volt
annak felismerése és hangsúlyozása ezekben a dolgozatokban, hogy a folklór tények
mint a mindennapi élet eseményei telítődnek jelentéssel, és ezt a jelentést nem mi, a
kutatók vetítjük rá a szövegekre, hanem a folyamatos köznapi használat által nyernek
értelmet a nép körében megőrzött szövegek. Vagyis a folyamatok vizsgálata, a használat legalább annyira fontos, mint maguknak a szövegekből kivont jelentés.
Egy másik fontos felismerés az, hogy a folklór tények nemcsak átszövik a mindennapi élet világát, hanem éppen a köznapi használat által telítődnek jelentéssel. Éppen
ezért a folklór fogalmát nem érdemes túl szűkre szabni, s itt arra gondolunk, hogy
nemcsak a szépen megformált, kitűnően előadott vagy énekelt szövegek tartoznak ide,
hanem ma már nyilvánvaló, hogy a tárgyak, a gesztusok, a mozdulatok, a térhasználat
mintái, a tánc és a vendéglátás szokásai szintén a folklór kulturális hagyománytárát
gazdagítja. Valójában az ’élet-világ’ értelmében használhatjuk diszciplínánk széles értelemben vett területét. Egy másik tanulsága ezeknek az elemzéseknek, hogy a folklór
tényei és a vizsgált szövegek mögött egy hiedelemrendszer, egy mito-poetikai világ, és
egy hagyományos paraszti világkép található, amely minden hajszálgyökerével a hagyományok és a korábbi évszázadok magyar és európai kultúrájában gyökerezik, amely
az általános európai keresztény kultúrának szerves része. Lehet ezt tagadni, de nem
észrevenni botorság, hiszen önazonosságunkat romboljuk ez által.
A második kötet, amiből válogattunk, a 2004-ben megjelent Folklór és hagyomány,
amely a Gondolat Könyvkiadó és az Európai Folklór Intézet közös kiadásában látott
napvilágot. Ebből a kötetből átvettük azokat a rövidebb tanulmányokat, amelyek a
hazai folklór kutatás jeles alakjairól és munkásságukról szólnak. Ide soroltunk be két
olyan írást, amelyek az Erósz a folklórban című konferenciára készültek, illetve a tanácskozás dolgozatait tartalmazó kötetekben jelentek meg (Hoppál Mihály – Szepes
Erika szerk. 1987).
Válogatott tanulmányaim második kötetének első fele a Hiedelem és hagyomány
(2006) című kötetben jelentek meg, amelyből ez alkalommal kihagytuk a konkrét
hiedelem-szövegek közlését, és csak az elméleti tanulmányokat adjuk ez alkalommal
közre. Maguk az eredeti szöveggyűjtések ugyan igencsak érdekesek, de terjedelmi okok
miatt úgy döntöttünk, hogy ezeket talán az eredeti kiadásban majd előveszik az érdek11
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lődők. Az elméleti irányultságú írások viszont így együtt a szerzőnek azt a régi tervét
is beteljesítik, amelyet évtizedekkel ezelőtt elméjében forgatott, hogy ír egy külön kis
kötetet a hiedelmekről a Gyorsuló idő című könyvsorozatba. Volt viszont annakidején,
még a hetvenes években, pontosan 1975-ben egy Hiedelemrendszer és társadalmi tudat
című konferencia, amely nagy siker volt, és amelyen megjelentek a társadalomtudományok képviselői, köztük szociológusok, történészek, nyelvészek, néprajzosok és más
társadalomtudósok, s amelynek anyaga két kötetben jelent meg a Tömegkommunikációs Kutatóközpont kiadásában (Hoppál Mihály – Frank Tibor szerk. 1978). Ezek
a korai elméleti írások természetesen magukon viselik az 1970-es évek strukturalista
szemléletelemzési technikáinak jegyeit. Érdekes viszont, hogy az elemzett adatok a
szerző közvetlen gyűjtéseiből valók, s így a tanulságok a mindennapi életet hozzák
az olvasóhoz közel. Miután több nemzetközi konferencián is foglalkoztunk e kérdéskörrel, érdeklődésünk másfelé fordult, mégpedig az amerikai magyarok kutatása felé.
Ezekből a terepmunkákból három tanulmányt válogattunk a kötetbe. Ezek közül különösen jellemzőnek tartom így évtizedek távolából visszatekintve azt, hogy sikerült
kimutatni az általam vizsgált South Bend-i magyar közösségben azokat az ünnepi és
etnikus jelképeket, amelyekkel megkülönböztették magukat más etnikus csoportoktól, azoktól, akikkel együtt éltek évtizedek óta azokban az indiánai kisvárosban.
Külön kutatási területet jelentett e sorok írója számára a jelek és jelképek vizsgálata,
melynek eredménye lett az 1990-ben, a Helikon Kiadónál megjelent Jelképtár (társszerzők: Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György – Hoppál Mihály),
amely azóta hét kiadást ért meg, köztük az utolsót kibővítettük.
2011-ben Folklór és emlékezet címmel az Európai Folklór Intézet adott ki egy válogatást tanulmányaimból, ahol a jelképek és kulturális örökség, valamint az etnopolitika
témakörét érintettem. Ott jelentettem meg először az Európai Folklór Intézet történetét leíró tanulmányomat, amely ennek a másfél évtized után megszűnt kis intézetnek
a munkáiról szólt. Mindenesetre tanulságos, hogy mennyi mindent lehet kiadni rövid
tizenöt év alatt és az is elgondolkoztató, hogy az elvégzett munka és az értékes publikációk ellenére lényegében egyik napról a másikra meg lehet szüntetni egy európai
hírű intézményt.
A tanulmányokban nemcsak a múlttal, hanem a várható jövővel is foglalkoztam,
mégpedig egy londoni konferenciára írt dolgozatban, melynek magyar változatát itt
közreadom. Az etno-tudományok jövőjéről szólva úgy gondoltam, hogy a szemiotika és
az etnológia tudománya, valamint az etnikus identitást legjobban kifejező folklorisztika talán nem fog elsorvadni a közeli évtizedekben. Lehet, hogy a ma oly divatos antropológia gyűjtőfogalma alá sorolják majd be tudományszakunk diszciplínáit, de az is
lehet, hogy valamiféle általános kulturológia lesz az ernyő néprajzi kutatásaink fölött.
A harmadik kötet, amely talán a legvaskosabb lett terjedelmét tekintve, lényegében a Mítosz és emlékezet című, 2014-ben megjelent kötetem anyagából ad válogatást,
amelyet a Magyar Vallástudományi Társaság jelentetett meg a L’Harmattan Kiadóval
közösen. A Vallástudományi Könyvtár XII. kötete azokat a tanulmányaimat gyűjtötte
egybe, amelyek a mítoszok elméletével foglalkoznak, a mítosz és társadalom, a mítosz
12
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és nyelv, és bizonyos képi ábrázolásokon is megjelenő motívumok mitikus megfelelőit
sorolja fel. Külön fejezetbe kerültek a köteten belül azok a történeti anyagot felhasználó mítoszok, amelyek egy-egy jelentős személyiséghez kapcsolódnak, így például az
Attila fejedelem temetéséhez fűződő mítoszelemek keleti párhuzamait soroltam fel,
valamint Arany János Toldi-jának mitológiai hátterét próbáltam megvilágítani éppen
azáltal, hogy a távol-keleti párhuzamokat is felsoroltam. Külön dolgozatok szólnak a
magyar mitológia és ősvalláskutatás lehetséges útjairól, valamint az uráli népek hiedelemvilágáról. Ezeknek az írásoknak a lezárásaképpen egy furcsa mai köznapjainkat
jellemző gyakorlatot veszek bonckés alá, nevezetesen az ismeretlen feladótól érkező
úgynevezett lánc-leveleket. Ezeknek az érdekessége az, hogy bennük jól megfigyelhető
mitikus szerkezetek találhatóak, a nagy jól ismert oppozíciók, vagyis jelentésbeli szembenállásuk adják tovább azt az üzenetet, hogy mindenkinek lehet váratlan szerencséje,
de ehhez tovább kell küldeni, méghozzá sokszorosítva a szerencse lánclevelét.
Természetesen a terjedelmi korlátok ezúttal nem teszik lehetővé, hogy további
dolgozatokkal gazdagítsuk ezt a válogatást, hiszen teljesen bizonyos, hogy a sámántanulmányaimból egy külön kötet készül majd (Samanistica Varietas címmel), az etnoszemiotikai dolgozatokból pedig szintén külön kötetre valót kívánok összeállítani
(Semiotica Varietas cím alatt). Ily módon talán tematikailag nagyjából áttekinthető lesz
munkáimnak egy része.
Budapest, 2018. szeptember

Hoppál Mihály
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Folklór – szöveg – elemzések

Irodalom és folklór
Tolsztoj novellája egy paraszti elbeszélő emlékezetében

Bevezető jegyzetek
A terepmunka során sokszor találkozik a folklorista azzal a lehetőséggel, hogy egy történetet – általánosabb folklórelméleti kategóriát használva: egy népi elbeszélést – kis
változtatásokkal újra meg újra meghallgathat, lejegyezhet vagy rögzíthet. Tulajdonképpen nincs ebben semmi meglepő, hiszen éppen az a folklór létének lényege, hogy
variánsokban él. A folklorista munkája pedig abból áll, hogy a sok hasonló szövegből kiválasztja a legteljesebbet, pontosabban rekonstruál egy soha nem létezett ideális
formát (pl. a Kalevala összeállítása). A modern kutatásokban – nem utolsósorban a
strukturalizmus hatására – a szövegek belső felépítésének rendjét és a rendszerépítő
szabályokat kívánják leírni.
Kézenfekvő volt a gondolat, hogy a szövegekben a visszatérő elemeket kell vizsgálni, ezek által lehet megfigyelni a szövegben érvényesülő szabályokat. Ugyanis a nem
pontos ismétlődés lehetővé teszi a változások törvényszerűségeinek felismerését.
A nyelvtudományban világosan megfogalmazták a problémát egyes szöveg-nyelvészek: „Empirikus tény, hogy az esetek nagy részében ugyanazt a gondolatot különböző
nyelvi formákkal is ki lehet fejezni. A természetes nyelveknek ez a tulajdonsága a grammatikában is meg kell jelenjen.”1
A fent írt gondolatok egyrészt azért használhatók a folkloristák számára, mert
a nyelvészeti teóriák általában jobban alapozottak módszertanilag a folklorisztikaiaknál, másfelől pedig a folklór szövegek legnagyobbrészt nyelvi szövegek lévén, az újabban kidolgozott szövegelmélet segíthet a folklór szövegek elemzésekor.
Az 1970-es évek elején kialakuló szövegelmélet, a szöveggrammatikai, illetve szövegnyelvészeti kutatások elindítói,2 amikor a nyelvi szövegek létrehozásának problémáit és a szövegek megértésének kérdéseit vizsgálták, szükségszerűen eljutottak az emlékezeti mechanizmusok problémáihoz. Mindenfajta nyelvi szöveg – de különösen áll
ez a folklór szövegekre – úgy jön létre, hogy már korábban is létezett elemekből állítják
össze, a szövegek megértése pedig az elménkben lejátszódó éppen ellentétes folyamat
eredménye, lebontjuk elemeire a szövegeket, és összevetjük az ott tárolt korábban megszerzett ismeretekkel.
A legegyszerűbb nyelvi tények vizsgálata – mint kiderült – azonnal felveti azon
„egyszerű” emberi képesség megismerésének szükségességét, amelynek segítségével
1
2

Petőfi 1975: 377–390.
van Dijk 1972; Petőfi–Rieser, H. (eds.) 1973.
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felidézünk valamit magunkban, röviden a memória vizsgálatának fontosságát. A tudományos munkamegosztás mai rendszerében az emlékezeti mechanizmusok kutatása
a kísérleti pszichológia vizsgálódási körébe tartozik,3 ezért aztán a folkloristák nem
vették figyelembe az ott elért eredményeket.
Pedig a korábbi kutatások, mint például Bartlett munkája a maga korában és
később is igen hosszú ideig nagy hatást gyakoroltak és nemcsak a pszichológiában.4
Bartlett kétféle vizsgálati módszert alkalmazott – s mindkettő egyúttal a folklór orális
átadás-átvétel modelljének is tekinthető – az egyikben ugyanaz a személy mondta el,
idézte fel egyre nagyobb időközökben ugyanazt a történetet. A másikban a történetet egymásnak adták át, mondták el a kísérlet résztvevői: az első a másodiknak, az a
harmadiknak és így tovább. Az angol kutató kísérletei ismeretlenek maradtak a hazai
folkloristák előtt. Ugyanakkor a kísérleti pszichológiában, ha példaként említik a népmeséket meg a rémhíreket, mint a szövegfelidézés, ill. a kollektív memória működésének példáit, nem tudják kellő alapossággal elemezni a folklór példákat.5
Az 1970-es években jelentek meg azok a kísérletek és elemző tanulmányok, amelyek interdiszciplináris felkészültséggel láttak hozzá a folklór szövegek elemzéséhez,
s eljutottak – éppen a strukturalista módszerek elégtelen voltának felismerésekor – a
narratív emlékezet vizsgálatához.6
Ugyanakkor a folklór tanulmányok másik jelentős része inkább a „népi elbeszélés”
társadalmi funkciójára és beágyazottságára koncentrál,7 és legfeljebb csak megemlítik,
hogy mennyire fontos lenne foglalkozni az emlékezés és az újramondás kérdéseivel a
hosszú történetek esetében. Mások is figyelmeztettek arra, hogy pl. a mítoszok reprodukciója kapcsán érdemes lenne foglalkozni azokkal a narratív szerkezetekkel, amelyeket elsőként hívunk le a memóriából a szövegekre való emlékezéskor. J. Goody például
úgy találta, hogy a szóbeli felidézés, a pontos emlékezés – bár gyakran tartják a szóbeli
kultúra jellegzetes vonásának – meglehetősen ritka.8
Úgy gondoljuk, hogy a fentiekben vázolt par excellence szöveg folklorisztikai problémának vizsgálatához jó elméleti keretet adhat az ún. discourse analízisben alkalmazott eljárás, nevezetesen a „felidéző” és „összefoglaló” eljárásokkal foglalkozó szövegelméleti kutatások.9
Egy alföldi faluban (Nádudvar, Hajdú-Bihar megye) végzett gyűjtőmunkánk során – amikor is a hiedelemrendszer egészét kívántuk rekonstruálni a gyűjtött orális
hagyomány segítségével – az egyik idősebb adatközlő elmesélt egy történetet, amelyet
ő olvasott valahol – mind mondotta, talán Tolsztoj írásaiban. A történetben fontos
szerepe van annak a jól ismert vándormotívumnak, amelyben a főszereplő úgy jut
3
4
5

6
7
8
9
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Norman 1969.
Bartlett 1920; Bartlett 1932.
Hunt 1957: 176–183. A finn kollégák foglalkoztak hasonló problémákkal: Kaivola-BregenhØj
1989: 33: 45–54; Siikala 1990.
Colby–Cole 1973: 63–91.
Dégh 1969.
Goody 1977.
van Dijk et alii 1975.

Irodalom és folklór

birtokhoz, hogy meghatározott idő alatt körbejár egy földdarabot. Két évvel az első
magnetofonfelvétel után, 1972-ben újra felvettem az idős ember elbeszélését (69 éves
volt akkor, Balázs József földműves). Kíváncsi voltam, hogy hogyan viszonyul majd
egymáshoz a két szöveg két év multával. Érdekesnek ígérkezett egyfelől az, hogy az
egyén hogyan reprodukálja a saját szövegét, másfelől pedig az, hogy hogyan viszonyul
ez a szöveg az eredeti Tolsztoj novellához.
A vizsgálandó problémák többrétegűek és a következőkben foglalhatok össze.
1. Hogyan marad meg, és mi marad meg változatlanul a szövegekben?
2. Hogyan és mit vesz át a népi elbeszélő a hivatásos író szövegéből?
3. Amit átvesz, azt vajon miért veszi át, miért éppen azokat az elemeket?
Ha egyfajta szövegszemiotikai keretben gondoljuk végig a válaszokat a fenti kérdésekre, akkor látnivaló, hogy a szintaktikai, a szemantikai és végül a pragmatikai
problémák sorban előkerülnek majd – elemzésünkben tehát a verbális szemiotika10
programjának megfelelően haladunk.
A szövegek
Adatközlő: Balázs József földműves, Nádudvar, Hajdú-Bihar megye
Első felvétel: 1970. április
„Volt egy nagy, orosz, nagy erős ember, Alexej Pahum, ez vót a neve – erre emlékszek. Aztán hát erősmunkájú, testi munkás volt. Erdőírtani vót. Télbe-e, nyárba-e,
nem is tudom az időt, csak ilyen példázatba írta, hogy egy versztnyi – kétszáz kvadrát
vót? – fődet vett az ember, a munka díjából, amit keresett. Hát persze egy kis krumplija
termett ott. Jóllakott sült krumplival, nagyot nyújtózott ő az alacsony kemence padkán.
Az ember hát aszondja: Na, sokat dógoztam a nyáron, de legalább jóllakhattam. Majd
jövőre még többet fogok dógozni, akkor má’ egy-egy kecskét, vagy valamit tartok. Az ördög meg a kucikba hallgatta – így írja Tolsztoj. Rábólintott mindenre: Meglesz Alexej
Pahum, csak igyekezz! No, csak a másik esztendőbe, persze megszerezte a fődet, meg
többet-többet. így ment több mint három évtizeden keresztül, hogy mind többet-többet. Saját birtoka volt már, ménese, gulyája, napilapja járt az embernek, de akkor is csak
nőtlen maradt. Hát oszt egy október végi délután ilyen sétát, szemlét tartott a birtokán.
Csak nézte ott a fődet, jó fekvésű, de arra a parasztoké a főd arra meg a grófé. Nem
terjeszkedni, nem lehet venni erre, vóna pedig pénz, venne fődet.
Hát persze szeretne még egy fias ménest, mert arra fejték a lovat, kumiszt vagy mit
csináltak belőle. Hát oszt így, így elmélkedett. Mikor bemegyen a lakására, hát persze
az újság már ott volt, napilapja járt. Olvassa, hogy valahun arra Mongólia határán
(Mongólia az Tatárország ugyan nem tudom, hogy önálló köztársaság, vagy hova tartozik?) ott nagyterületű szűzföldek, illetve parlag földek vannak. S az ottani gubernátor
vagy kormányzó hirdeti, hogy aki az ezer rubelt leteszi, hát napfeljöttül naplementig
	A verbális szemiotikai elemzéshez lásd: Hoppál 1977a. Kötetünkben: Komikum a folklórban címmel.
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(hát ez fantázia lehet) naplementig behatárol gyalog azt neki telekkönyvelik és veheti
művelés alá. az az övé! Hej, de milyen jó lesz az! – Oda elmegy! – Több napi járóföldre
vót. Vonaton ment valameddig. Megérkezett oda. Jelentkezett is a kormányzóságon.
Osztán hát kérdezi, hogy fedi-e a valóságot a hirdetés? – Nem hazugság – Ott van nekik
a megbízottjok, lefizeti neki oszt ott az ezer rubelt, osztán hát bekerítheti a fődet oszt
birtokába veheti. Hát mikor kiment, hát persze a megbízott az ördög vót, aki a kucikba
hallgatózott. Azt mondja neki az ördög: Atyuska! – vagy barátom –, valahogy így szólította – No csak jól vigyázzík – aszongya – jól mírje a tájat, mert hogyha nem fut be, a
kitűzött célho’ a kiindulási ponthoz, akkor elveszti az ezer rubelt. Elveszti a játszmát!
Hát osztán megindult Pahum oszt sütött pogácsát vitt magával, de nem eszik, hát
inkább egy kicsit fut. Megyen tovább, hát azt a dombos végit, azt az erdőt, azt még
föltétlenül bekeríti. Egy dombon vót az ördög, a megbízott. Mán a nap bukott lefele,
de nem evett délre se. A hátába ragadt a ruha. Jó messzire ért már, mikor érte kiáltott az
ördög, hogy igyekezzík, mert a nap már’ az ég peremén van. Ő hozzáfogott szaladni.
Szaladt, szaladt, addig szaladt mikor odaért a célhoz, hát lebukott valósággal a fejét
beütötte a betűzött ásóba, a testhosszával má’. Persze az öreg ott kinyúlott, meghalt.
Az ördög ekkor kacagott egy nagyot, oszt megfordította hanyatt kettőt lípett mellette:
Na – aszongya – Alexej Pahum ezért futottál!”
Második felvétel: 1972. május
„Ez az Alexej Pahum, is egy nagy orosz muzsik, mert így nevezték még akkor a parasztot: muzsik. Erdőirtani járt, summa munkára. Az egyik télen vagy nyáron nagyon sokat
dolgozott és egy kis pénzt spórolt, majd vett egy versztnyi – minálunk kapafődnek nevezték, azóta jöttem rá – kétszáz négyszögöl földet. Aztán hát krumplit termelt benne.
Vacsorára krumplit sütött, jóllakott sült krumplival, elnyújtózkodott a padkán így írja a
könyv. Ott merengett magában, hogy jövőre még többet fog dógozni s veszek mégennyi
fődet, akkó má’ majd egy kis malacot ölök, vagy kecskét tartok. Az ördög meg a kucikba
hallgatta, ott melegedett az is, s nagyot bólintott rá, hogy: Lesz, Pahum, lesz! Hát oszt
így ment - másik évben tényleg vett fődet. A harmadikban meg még többet. Három
évtizeden keresztül így gyarapodott s már saját birtoka volt Alexej Pahum- nak. Aztán
egy október végi délután a saját birtokán szemlét tartott - már ménese, gulyája volt, meg
cselédei.
Napilapja járt már akkor. Este olvassa, hogy arra Tatárország, Mongólia (arra Kína
fele van valahun!) Mongóliában az ottani gubernátor (úgy hívták a kormányzót) hirdeti, hogy nagyterületű műveletlen földek vannak ott. Ha letesz ezer rubelt hát akkor
napfeljöttül naplementig, amit gyalog be tud határolni, és művelheti.
No, oda elmegy! – gondolta. Nagy izgalomba gyött. Több napi készülődés után – élelmet, mit tett be, sütött pogácsát – elment. Persze vasúton, még vasúton is messzi vót!
Megérkezett, s jelentkezett a kormányzónál, hogy való az a hirdetés, mert akkor ő fogna
magának fődet. – Hogyne való! – Hát oszt letette az ezer rubelt oszt akkor behatárolja
a fődet és veheti birtokba. No oszt kiküldte a megbízottját a kormányzó a megbeszélt
reggelen, hogy ott fogja várni. Hát, ahogy kiment, ott is volt a megbízott, de az az ördög
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volt, aki a kucikba hallgatózott. Hát osztán elmondja neki, hogy mit akar, – lefizette
az ezer rubelt – azt mondja oszt neki az ördög, mikor lefizette, hogy: – Na most már
búvik a nap felfele, indulhat! – Hogyha túl nagyot fogott, s nem fut be naplementig,
akkor elveszti a tétet, mert pontosan naplementre kell befutni! Természetesen megindult mindjár nagy sietve – már akkor reggel, napfeljöttkor. Megyen, megyen még azt
a dombot, még eztet, végignézte a tájat, még aztat, még eztet. Hát aztán a nap nagyon
lent vót. Hejnye még azt az erdős részt csak bekeríti s naplementre bemegy. Már nem
ebédel. Az az egy nap semmi, kifogja bírni. De mikor az erdőt kerülte már nagyon sietni kellett. Szaladt, melege is volt, izzadt, annyira hajszolta magát, hogy egy dombon,
egy magaslaton volt az ördög, a megbízott, hogy lekiáltott neki, hogy igyekezzík, mert
elveszti a játszmát. No, de befutott naplementre, ezér’ még úgy, hogy ahova az ásót
leütötte az ördög, hogy ez a kiinduló pont, s oda kell visszaérkezni. Annyira szaladt,
annyira, hogy valósággal csak bebukott, a fejével érte az ásót, avval ütötte el az ásót, s
percek múlva meghalt. Akkor kacagott fel az ördög: – Na, Alexej Pahum, ezért a földért futottál! – megfordította hanyatt, oszt kettőt lépett a tetem mellett – Ezért a fődért
futottál!”11
Mint a két elbeszélés szövege mutatja, annak ellenére, hogy szinte pontosan egyforma hosszúságúak, különböző epizódokat, eltérő részletességgel beszélnek el. Jól látható, hogy ugyanaz a történet, ugyanazzal a morális konklúzióval zárul. Mivel és hogyan
érte el ezt az elbeszélő? Mi az a közös a két szövegben, ami a nyelvi, stiláris eltérések
ellenére azonossá teszi a kettőt?
Végezzünk el egy egyszerű kísérletet. Kiírjuk a két szövegből azokat a mondatokat,
amelyek szóról szóra (vagy majdnem szóról szóra) egyeznek. Feltételezve, hogy ha ezek
két év után is pontosan ismétlődtek, akkor fontosak a történek felépítése szempontjából (ezekhez a nyelvi fordulatokhoz később még további jegyzeteket fűzünk). Hipotézisünk tehát az, hogy ezek az ismétlődő elemek fontos szövegépítő és szövegazonosító
információkat hordoznak. A teljesen egyező szavak és kifejezések, valamint azok értelme az elbeszélés egésze szempontjából:
Alexej Pahum nagy (erős) orosz paraszt volt.
Erdőirtani járt (télen és nyáron át) ezért pénzt kapott, vett egy kis földet.
Elégedett volt („jóllakott sült krumplival”; „elnyújtózott a padkán”).
Elhatározta, hogy „jövőre még többet fog dolgozni” (hogy akkor már állatot – „kecskét” – vehessen).
Az ördög (a kucikban – a kemence felső része) hallgatta, rábólintott (hogy majd ő
segít Pahumnak).
Három évtized múlva Alexej Pahumnak már saját birtoka volt, ménese, gulyája,
napilapja járt.
	A második alkalommal az idős parasztember hozzáfűzte a szöveghez a maga magyarázatát: „...
ha úgy vesszük igaza is volt Tolsztojnak ebben a fantáziájában, csak azír’ futott, a két lípís fődért.
Mer’ már ugyi meg is nyerte, naplementre befutott, mégse lehetett az övé!”
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Egy október végi délután szemlét tartott a birtokán (kevésnek találta a földjét, még
többre vágyakozott!)
(Az újságban) olvassa, hogy Tatárországban a gubernátor hirdeti, hogy aki letesz
ezer rubelt, (annyi földet kap) amennyit „napfeljöttül naplementig gyalog be
tud határolni”.
Oda megy.
Jelentkezett is a kormányzónál.
Lefizette az ezer rubelt.
Kiment (a helyszínre, várta)
„a megbízott, az ördög, aki a kucikban hallgatózott”. (Megegyeztek a feltételekben.)
Megindult Pahum
a (szép) erdőt, dombot bekeríti
nem ebédel.
(Fut, szalad, izzad.)
Az ördög a dombon áll és
lekiált neki, „hogy igyekezzik!” „mert elveszti a játszmát”!
„Valósággal bebukott (a célba)
és beverte a fejét az ásóba
(és perceken belül) meghalt.”
Akkor „az ördög felkacagott”, és hanyatt fordította (a halottat):
– „Na, Alexej Pahum, ezért a földért futottál!” és kettőt lépett mellette (vagyis kimérte a sír hosszát).
A következő kérdés, illetve az elemzés következő lépése az, hogy miként lehetne
ezt a folyamatot formalizálni, pontosabbá, standardizálhatóvá tenni. Melyek azok az
elméleti alapok, amelyek lehetővé teszik az ilyen fentihez hasonló „szövegkivonatok”
készítésének folyamatát. Mert tulajdonképpen nem más történt a teljesen egyező mondatok és kifejezések egymás mellé gyűjtésével, minthogy egy rövid summáját adtuk a
két elbeszélésnek. Vagyis kivonat készült a szövegből, olyan rövidebb („idealizált”) szöveg,12 amely az eredetiből minden fontos információt tartalmaz. Valamint, s ez nagyon
fontos szempont a felidézés esetén, hogy belőle egy sor apró részlet kibontható.
A szövegfelidézés és kivonatolás elméleti keretei
A szövegfelidézéssel és kivonatkészítéssel kapcsolatos problémák túlontúl szerteágazóak
ahhoz, hogy ez alkalommal minden részletre kitérhessünk.13 Mindenesetre semmiképpen sem olyan egyszerűek, hogy olyanfajta szimplifikáló és üres állításokkal el lehetne
intézni, ahogy Hunt írja, hogy a „narratív rövidülésével a történet egyre koherensebbé
válik.”14
12
13
14
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Hoppál 1977b.
Jó áttekintése ezeknek a kérdéseknek: van Dijk–Kintsch 1978: 61–80, különösen a 62–66.
Hunt 1957: 148.
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Például kimutatták, hogy a szövegek megértése alapvetően szemantikai jellegű és
propozíciókon alapszik.15
Fontos itt kiindulásul megjegyezni, hogy a hosszabb narratívokat őrző emlékezet propozíciók rendezett halmazainak formájában tárolja a szövegeket. A mondatok
szintjén, melyet egyes kutatók a mikroszintnek neveznek, a szemantika propozíciók
sorát, szekvenciáit rendeli a szöveg mondatainak sorához.
A legújabb etnopoetikai terminológiai javaslat szerint a narratív egység, mint egy
analitikus propozíció határozható meg, egy olyan narratív szintagmaként, amely egy
szerepet és egy proppi értelemben vett funkciót foglal magába, és amelyet egy logikai
értelemben vett propozícióként lehet formalizálni.16 Minden szemantikai szerkezetet
elementáris szekvencia-egységekből hozunk létre és ezek a rendezett propozíció halmazok biztosítják többek között a szöveg koherenciáját.17
A discourse logikai koherenciáján kívül természetesen fontos a szövegek nyelvi megformálásának helyessége is. Vitatkozni lehet arról, hogy a narratív struktúrák elemi
egységei a mondatok szintjén vagy a mondaton túli nagyobb szövegegységek szintjén
keresendők-e? Minden bizonnyal a mikroszinten végzett elemzés során hasznosabb (és
elégséges) a szöveg elemi propozícióit vizsgálni pl. az összehasonlító mitológiai kutatásokban – egy mythéme vagy mesei motívum esetén.18
Amikor azonban a narratívok általános jellemző vonásait vizsgáljuk, érdemes nagyobb egységekkel dolgozni, mert nyilvánvaló, hogy az elbeszélés globális jelentését a
mondatnál nagyobb szemantikai és szövegegységek hordozzák, pl. több mondat együtt,
vagyis az egész bekezdés, más szóval az elbeszélés egyik epizódja. Természetesen egy
epizód röviden szintén összefoglalható egyetlen mondatba, vagyis egyetlen propozíció
formájába írható át, ezek lesznek azok a makró-szerkezetek, amelyek a mondat szintű
propozíciókban található információkat makropropozíciók formájában sűrítik.19
A makróegységeket létrehozó szabályok tulajdonképpen egybeesnek azokkal a műveletekkel, amelyekkel létrehozunk egy szövegkivonatot.20 Van Dijk és munkatársai
egy Boccaccio-novellából írattak középiskolásokkal szóbeli felolvasás után összefoglaló
	Kintsch 1972.
Jason 1975: 24.
17
	A szövegkoherencia kérdéséhez lásd: Grimes 1978: 123–132, különösen a 125.
18
Hoppál 1978.
19
Dijk-Kintsch 1978: 68. „Characteristic of marcro-structures is that they are entailed by sequence
of propositions (micro-structure) of the discourse. Their function is to reduce and organize
information”; ugyanitt felsorolják a makro-propozíciók létrehozásának szabályait is.
20
van Dijk et alii. 1975: 12. Szemléletes példa található folyamat szemléltetésére: „It seems to
follow that discourse comprehension not only requires assignment of each proposition into
some very complex hierarchical structure, but also a sort of macrointerpretations of the text are
mapped on a sequence of propositions, in least propositions. Thus, a sequence like „Peter bought
sand, stones...; Peter laid foundations; Peter erected walls; ... „may be mapped onto a proposition
like ‘Peter built a house’. It is our contentation that a hierarchical structure of such macropropositions are in fact stored in memory, and that this macro-structure determines all forms
of retrieval processes. More in particular, we assume that a summary is a direct verbalization of
a macro-structure.”
15
16
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kivonatokat. A többféle ellenőrző kísérletből kiderült, hogy azok a propozíciók fordultak elő leggyakrabban a tanulók felidézésében, amelyek egyben együttesen kiadják
(előállítják) a novella összefoglaló kivonatát.
A kísérletből az is kiderült, hogy az olvasó emlékezetében a következők maradnak
meg: vizuális emlékezetnyomok, mikrostruktúra prepozíciók és makrostruktúra prepozíciók, ezek szervezik az elbeszélést a főbb események terminusaiban. Mindezek
közül a legutolsóként említett makropropozíciók maradnak meg leginkább az emlékezetben.
A hosszú távú emlékezet, amely alapvetően szemantikai természetű, ezeknek a nagyobb szövegblokkoknak a lényegét összefoglaló makropropozíciókat őrzi.21
Ha összehasonlítjuk a két szöveg, az írói és a magyar paraszti elbeszélés makro-propozícióit,22 megállapítható, hogy az utóbbi jó kivonatnak tekinthető, hiszen minden
lényeges mozzanat megtalálható, a magyar falusi elbeszélő szövegében. Jól formált az
elbeszélés makró-elemek, amelyek feltétlenül szükségesek, vagyis a kiinduló helyzet, a
komplikáció vagy bonyodalom, a megoldás és végül az értékelés, valamint az erkölcsi
tanulság.23 Például az elbeszélés elején megtalálható egy általános helyzetkép, a cselekmény helyszínének ismertetése, a főszereplő bemutatása, a végén pedig a morális
konklúzió levonása.
Érdemes azonban néhány apró különbségre felfigyelni – s ezzel továbbléphetünk az
említett verbális szemiotikai elemzési programnak megfelelően bizonyos szemantikai
és pragmatikai problémák tárgyalásának irányába. Ilyen a főhős keresztnevének említése (Alexej), ami egyáltalán nem szerepel az orosz szövegben. Hasonlóképpen nincs
szó arról a Tolsztoj-novellában, hogy a muzsik erdőirtásból kereste volna a pénzt az
egyre nagyobb birtokgyarapításhoz, hanem ellenkezőleg, egy sor epizódot ismerünk
meg az orosz paraszti életből (pl. azt, hogy a faluközösség dönt arról, hogy befogad-e
valakit a közösségbe, ott a föld közös tulajdon stb.). Érdekes továbbá, hogy a magyar
változatban a gazdagodást az jelzi, hogy Pahumnak a birtokához „ménese, gulyája” is
volt már, és „napilapja járt”. Az orosz szöveg szerint: a saját földjét szántotta, vetette,
a saját rétjén kaszálta a szénát, a saját erdejéből vágott fát, és a saját legelőjére hajtotta
a teheneit.
Különösen érdekes az elbeszélés logikája szempontjából, hogy mintegy aktualizálva
a cselekményt, a magyar szöveg szerint Pahum hirdetésben olvassa a hírt – míg az
orosz változatban több alkalommal is vándortól, vendégül látott kereskedőktől hallja a
hírt a „baskírok földjéről”. (Az idős paraszt elbeszélésében – bár ő ezt a címet említette
„Tatárország” szerepel „valahol Kína határán”.) Az ördög, mint a hős ellenfele a magyar változat szerint valódi mesei ellenfél, a kapzsiságra csábító gonosz megtestesítője.
Vö. Pléh 1979.
	Terjedelmi okokból nem hozzuk itt a hosszú elbeszélés makro-propozícióinak listáját. A kiadás,
amelynek alapján a lista készült: Tolsztoj 1955. További magyar kiadások, amelyek a paraszti
elbeszélő kezében járhattak: Tolsztoj 1899: 65–82. Tolsztoj 1940: 1: 20–24. - Az eredeti orosz
szöveg megtalálható Tolsztoj 1974: 2: 40–51.
23
Vö. van Dijk et alii. 1975: 91.
21
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Tolsztoj árnyaltabb meseszövést alkalmaz, és csak az utolsó nap előtti álomjelenetből
sejtheti az olvasó, hogy a baskír főnök, a kupec, a betérő paraszt vándor és a szolga
csak alakváltozata annak az ördögnek, amelyik a kemence mellett hallgatta Pahum
áhítozását a több föld után.
Az elbeszélés legérdekesebb motívuma a birtokfoglalás vagy területkimérés körüljárással. Már az is külön figyelmet érdemel, hogy Tolsztoj ezt a közismert nemzetközi
folklórmotívumot, mint a nomád baskírok észjárásának jellemző jegyét mutatta be.
A magyar paraszti elbeszélő szövegében – sehol a baskírok vagy tatárok nem szerepelnek – a versenyfutás a földért, a minél nagyobb birtokért folyik, és a kapzsiság elnyeri
büntetését. Pontosan megfogalmazott erkölcsi tanulsággal zárul az elbeszélés. Meg kell
itt említeni, hogy a záróképek, a novella utolsó jelenetei tökéletesen átkerültek a rövid
elbeszélésbe (pl. az ördög, ill. a baskír főnök felnevet, vagy a sír kimérése).
Érdekesség az idős adatközlő elbeszélésében, hogy néhány orosz szó használatának
(pl. muzsik, rubel, gubernátor) kivételével teljesen elmaradnak az orosz életre utaló mozzanatok, s helyükbe a magyar paraszti élet jegyei lépnek (pl. kapaföld, summás munka,
sült krumpli vacsora – Tolsztojnál természetesen teáznak –, fias ménes, a kemence felső
részének neve: „kucik”, ami mind a két szövegváltozatban szerepel). Jó példa a magyar
folklórelemek szerves beépülésére a szövegbe az, hogy a hosszú útra pogácsát vitt magával
Pahum, ezt az elbeszélő a népmesék szövegéből vette, ahol enélkül a csodás étek nélkül
el sem indul a hős. (Adatközlőm valószínűleg az út hosszúságát kívánta ezzel mintegy
érzékeltetni, mert a népmeséi szóhasználatban éppen ez a funkciója a „hamuban sült
pogácsának”! – természetesen semmi ilyen nem szerepel Tolsztojnál.)
Megjegyzendő, hogy találtunk ugyanilyen elemet, mélyen a kultúra talajában,
a nyelvben (és néphitben) gyökerező elemet Tolsztoj szövegében is, például, amikor
Pahum a „föld-anyáról” beszél (oroszul: zemlja matuska – „föld anyácska”).
Véleményünk szerint ezek azok az elemek, amelyeknek megjelenése a népi elbeszélő szövegében – de az orosz író „népies” elbeszélésében is – biztosítja a szöveg hitelét,
valószínűsíti azt a világot, amelyet be kíván mutatni, hitelesíti a helyszínt és az eseményeket, egyszóval biztosítja a szöveg koherenciáját az adott kultúra ismert elemeinek
szintjén.
A fenti példákban bemutatott elemeknek a kérdése átvezet a következő problémakörhöz, nevezetesen a kulturálisan meghatározott emlékezet problémáihoz.
Befejező jegyzetek a kulturális emlékezetről
Általánosságban az tapasztalható, hogy az elbeszélésnek azok az elemei, amelyek kulturális okok miatt kevéssé voltak érthetőek a paraszti elbeszélő számára, fölcserélődtek az
ismerős elemekkel, szókapcsolatokkal, kifejezésekkel és képekkel. Az emlékezés, illetve
felidézés tehát nem pusztán reprodukció, hanem értelmezés is. Más szóval az emlékezés
által a személyiség teljes tudás- és hiedelemanyaga megmozdul, és alkotóan részt vesz a
felidézés folyamatában. A legfontosabb dolog ebben a folyamatban az, hogy a világról
alkotott hiedelmek és tudás meghatározza a választható szavakat az adott elbeszélések
25
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keretein belül. Úgy látszik, hogy az ún. „világkép” adja azt az átfogó keretet, ami meghatározza, hogy miről lehet beszélni egy kultúrában és miről nem. Világos, hogy könnyebb
felidézni azokat a mondatokat, propozíciókat, illetve szövegeket, amelyeknek a tartalma
közel áll egymáshoz. Más szavakkal a kulturális rendszer azonossága – az azonos nyelvi és
hiedelemrendszer mint alap fogja át az elbeszélés makró-elemeinek szemantikáját.
Természetesen nem véletlen, hogy az idős parasztember figyelmét és emlékezetét
éppen Tolsztojnak ez a népies hangvételű elbeszélése ragadta meg – hiszen éppen a
központi motívum széltében ismert a magyar folklórban. Nemrégiben lejegyeztek birtokszerzésről szóló elbeszélést félszáz kilométerre a mi adatközlőnk falujától, amelyben
a tiszafüredi elbeszélő így mondta Sárközi Mihály uram birtokszerzését: „... annyi földet kért csak, amennyit két ökörrel egy nap alatt körül barázdol, lett is földje elég, a
János állásnál az igazi útszélen belevetette a földbe az ekét és egy nap alatt háromezer
hold földet körülkarcolt magának ...”24
A viszonylag újabb adatok mellett e mondái vándormotívum megtalálható25 – nem
szólva itt most a távoli nemzetközi párhuzamokról26 – a történeti folklórban nevezetesen bizonyos birtokszerzési hagyományokban, amelyek középkori magyar nemesi
családok eredetével kapcsolatban maradtak fenn írott forrásokban. Ezekben gyakori
motívum a birtokszerzésnek az a módja, hogy a birtok egy meghatározott idő alatt
körüljárt területtel lesz egyenlő. Az egyik XI. században élt magyar király, Szent László
nevéhez fűződik a következő monda, melyben egy szegény ember jut nemességhez és
birtokhoz:
„Ide (ti. Dalmácziába) tett második útjáról eleink hagyományából a következőket
tudjuk: midőn kocsin Kanizsa felé ment, a jámbor királyt olyan mély álom fogta el,
hogy a göröngyös úton zörgő kerekek zaját nem hallotta. A kerékből egyszerre kiesett
a kerékszög s el is veszett; a véletlen esetet a király szolgái nem vették rögtön észre, de
nem is volt kéznél másik kerékszög, hogy helyébe tenni lehessen. Ekkor Balázs, arra
a vidékre való jobbágy, a szög helyébe az ujját tette, s a lötyögő kereket visszatartotta
annyi ideig, amíg egy hold föld hosszáig mentek. Balázs, többi jobbágytársával, a király
iránt tanúsított hűsége és törhetetlen odaadása jutalmául szabaddá lett, s annyi földet
kapott, amennyit lóháton több órán át körüljárhatott ...” (easque terra, quas eques per
complure horas obequitasset, accepisse ...)27

Ez a mondai folklór motívum - sok más ismert mellett - eggyel újra gyarapította
azoknak a középkori hagyományelemeknek a számát, amelyek ma is megtalálhatók
a magyar folklórban.
	Szilágyi 1976: 5: 115–123. Megjegyzendő, hogy az eredeti szövegben is ekével akarták körbeszántani a baskírok a földhányásokkal megjelölt birtokok határait. Vö. az 1955-ös magyar fordítás 38., az orosz eredetiben a 47. oldalakat.
25
	Szendrey 1924.
26
Vö. Sklovszkij 1963: 87, a Didó-motívumról.
27
	Ex: De Rebus Gestis Hungariae Regum P. I. Jaurin 1742: 8, 35–36. Népszerű feldolgozása: Lengyel 1972.
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Érdemes végül megemlíteni, hogy ismert a magyar irodalomból a monda egyik
távoli variánsának irodalmi feldolgozása. Szabó Dezső illesztette bele a Csodálatos élet
című 1921-ben megjelent regényébe.28 Aratók beszélgetnek egymással, s beszéd közben
felveti egyik a kérdést, hogy lett Háromszék a székelyeké? A válasz egy monda, melynek első fele arról szól, hogyan nyerte el a székely az öregistennek a disznaját a szász
meg az oláh elől olymódon, hogy egy fogas föltételt furfangosan megoldott. A monda
másik fele már az általunk is vizsgált típusba tartozik, ezért szó szerint idézzük.
„Hát volt már a székelynek kocája meg tizenkét malaca, de nem volt földje. Elmegy az
öregistenhez: ... Csak annyi földet adjál, amennyit három székkel bekerítek, elég lesz az
nekem. Kacagott az öregisten és mondja: Na annyit már csakugyan adok fiam, s magad
lásd mire mész vele. Megyen a székely, vesz három idomtalan nagy széket, s megőrli
apró fűrészporrá. Azután nézi a földeket, kiválasztja a szép háromszéki tartományt, s
addik megy, amíg körülhinti a fűrészporral. Akkor megyen az öregistenhez: Na, felséges
öregisten, látja a dolgot. Bucsálódik is egy kicsit, meg nevet is. Megvakarja a fejét és
mondja: Na te furfangos ember, te még az én eszemen is túljártál. Legyen a tiéd a fölt,
de mert székkel csaltál meg, mindig székely lesz a neved, s a földedet hívjuk úgy, hogy
Háromszék. S azóta a székelyé a háromszéki tartomány, és nem veszi el azt senki.”

A szöveget közreadó Tolnai Vilmos hozzáfűzte, hogy ez a névmagyarázó mondák
csoportjába, a birtokszerzés módja pedig a Karthago-típusba tartozik.29
Végül az állapítható meg a felsorakoztatott példákból, hogy ismételten beigazolódott az a tétel, amely szerint a kulturálisan érthető, akceptálható motívumok (elemek,
ill. elemsorok) jobban megjegyezhetőek, és csak igen nehezen hullanak ki a kollektív
emlékezetből. Ez a folyamat sokkal lassúbb, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Különösen vonatkozik ez a megállapítás az olyan jellegű szöveges információkra (mondákra,
mítoszokra vagy más narratívokra), amelyek a közösség identitástudatával vannak ös�szefüggésben (pl. etnonímek, helynevek, ill. az ezekhez kapcsolódó elbeszélések).
A kultúra különféle szövegek alakjában őrzi az önmaga azonosításához szükséges
információkat. A narratívok különböző műfajai együtt, a hiedelemrendszer hálószerű
struktúrájával30 és a közösség által mindennap használt nyelvvel, a kultúra hosszú távú
emlékezetének tekinthető, egyfajta kulturális memória funkcióját töltik be.
Amikor pedig felmerül a főbb narratívok romlásának, változásának a kérdése, akkor világosan lehet látni, hogy figyelembe kell venni a következőket:
1. az emberi memória folyamatokat
2. a szövegek belső (logikai) és külső (nyelvi) törvényszerűségeit, a narráció általános szabályait;
3. végül – de nem utolsósorban – a legszélesebb értelemben vett kulturális kontextust (a hiedelem és értékrendszer, ill. a tárgyi környezet hatását), mert ez teszi lehetővé
bizonyos kulturális hatások befogadását, ill. elutasítását.
	Szabó 1921: I: 52.
	Tolnai 1923: 114.
30
Hoppál 1979.
28
29
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A narratívok általános szerkezeti felépítéséről azért kellett szót ejteni, mert kiderült
(lásd van Dijk és társainak kísérleteit), hogy a hosszú és komplex elbeszélések létrehozásakor – felidézésekor, ill. újramondása esetén – három fő összetevő eredményeként
jön létre a szöveg. Ezek: 1. a narratív szabályok (ezek az elbeszélés általános és helyes
felépítésére vonatkoznak); 2. az elbeszélés eseményeinek és akcióinak logikája (ez biztosítja a történet folyamán a cselekvések és történések koherenciáját és konzisztenciáját); 3. a makroszabályok azok a szabályok, amelyeknek segítségével előállítjuk azokat
a makropropozíciókat, amelyek az elbeszélésre vonatkozó legfontosabb információkat
tárolják.
A fenti megállapításokkal, úgy gondoljuk, közelebb kerültünk a folklór egyik alapproblémájának jobb megértéséhez, nevezetesen a hagyományozódás bonyolult kérdéseinek megvilágításához.
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Szöveg – környezet – megértés

Bevezető megjegyzések a szövegkörnyezet fogalmáról
A szájhagyomány útján továbbadott szövegek létrehozásának törvényszerűségeit többféleképpen és több szinten vizsgálhatjuk. A verbális szövegek megközelítéseinek egyik
fajtája minden bizonnyal a szemiotikai elemzés, amelynek során háromféle lehetőség
előtt állunk. Az elemzés vizsgálhatja a szövegformálás folyamatát (vagyis a jelek egymáshoz rendelésének szabályait – ez a szintaktikai elemzés), vizsgálhatja a szövegek
jelentését (a jelek jelentéseinek vizsgálata a szemiotikában a szemantika területéhez
tartozik), s végül foglalkozhat a szövegek társadalmi beágyazottságával, a közösség életében betöltött szerepével (a jeleknek és a használóknak viszonyával, ez a pragmatikai
elemzés). Dolgozatunk első felében a pragmatika körébe tartozó jelenségekre figyelünk. Tesszük ezt azért, mert a kutatás éppen ezt az aspektust hanyagolta el leginkább,
vagyis a szövegek társadalmi környezetét.
A folklórkutatás hagyományosan a szövegek vizsgálatára korlátozta figyelmét és
erőfeszítéseinek nagyobbik részét. Ez a megállapítás olyan esetekben is igaz, amikor
nem kifejezetten nyelvi vagy szóbeli szövegekre gondolunk, hanem a kultúra más jelrendszereinek szövegeire (tánc, díszítőművészet, zene).
Az elmúlt néhány esztendőben jelentős változás van kibontakozóban. Korábban
a gyűjtő, amikor sietve lejegyezte – kézírással – a folklórszövegeket, örült, ha követni
tudta az elbeszélés ritmusát, és nem hagyott ki semmit. Ma a gépi hangrögzítés segítségével, de különösen a képet is rögzítő eljárásokkal (film, videó) sokkal pontosabban
lehet megörökíteni a szövegek elmondását. A korábban készített magnetofon-felvételek, hangosfilmek elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy nem pusztán a nyelvi szöveg
az érdekes a kutatás számára, hanem az összes kísérő körülmény is. Röviden maga az
esemény, amelyben a szöveg létrejön és kifejti hatását. Minden apró részlet fontos, s ezek
együttesen a szöveg környezetét alkotják, a kontextust.
Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi időben a szájhagyományozás törvényszerűségeit kutató folklorisztikában kezdenek elfordulni az egyszer elhangzott (és megörökített)
történet vizsgálatától, és az elbeszélésnek mint cselekvéssornak az összvizsgálatát helyezik előtérbe.1 Nem az elbeszélés szövegét, hanem a hagyomány átadásának folyamatát
mint eseményt vizsgálják.2

1
2

Voigt 1974.
Hoppál 1977.
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Mindezekhez közvetlenül kapcsolódik annak felismerése, hogy tulajdonképpen
a folklorisztikában a szövegek a teljes kommunikációs folyamat részeként jelennek meg.
A korábbi közlemény központú vizsgálatot tehát a folyamat szempontú kutatás kezdi felváltani, amikor már a kommunikációs esemény más elemeire is odafigyelnek.3 A magyar
folklorisztikában régi hagyománya van annak, hogy ne csak a szöveg legyen a vizsgálat
tárgya, hanem például az, akitől az egész folyamat elindul, maga az elbeszélő. A korábbi kutatások elsősorban a közleményre, vagyis a szövegekre és azok jelentésének
föltárására, vagy pedig a kódra (az egyes jelrendszerek szintaktikai törvényszerűségeire)
irányultak. Ritkán fordítottak gondot a címzett, a hallgató és a szövegeket beágyazó
kontextusok vizsgálatára. A teljes szemiotikái leírásból csak a szintaktikai és szemantikai elemzést végezték el, a pragmatikai szempontú elemzés elmaradt.4 Ezt kívánjuk
most pótolni, nagy vonalakban összegezve a feladat főbb pontjait.
Abból a ma már általánosan elfogadott tételből indulhatunk ki, amely szerint a folklóresemény egyben kommunikatív eseménynek is tekinthető. K. V. Csisztov több
tanulmányában javasolta a kommunikációs helyzetek jellemzőinek és tipológiájának
összeállítását. Véleménye szerint a folklór a természetes vagy a közvetlen kontaktuson
alapuló kommunikáció, mivel ott a közlemény átadása természetes eszközök: a hangzó
szó, a mimika, a gesztusok révén valósul meg, az előadó és a hallgató közvetlen, eleven kapcsolatában.5 Az általunk vizsgált József-napi összejövetel kitűnő példa a folklór
kommunikációra.
Amikor a folklórkutatás a történettől és a szövegtől az elbeszélés eseménye – a narráció – felé fordul, akkor a szövegelmondás teljes környezetét kívánja feltárni.6 A szövegkörnyezet folyamatos közegében nem könnyű feladat rendet teremteni. Megpróbálkoztunk egy javaslattal: mégpedig úgy, hogy a különböző rendeltetésű jelrendszereket
különválasztjuk: ezek alkotják az egyes kontextustípusokat az adott folklór kommunikációs eseményében.
A kontextus lehet:
– társadalmi
– vizuális (tárgyi)
– kognitív (hiedelem)
– nyelvi
Vegyük sorra ezeket, s egyúttal szembesítjük a névnapi összejövetelen tapasztaltakkal. A névnapi este megtartásának a társadalmi (vagy társasági) kapcsolatok ápolása a
funkciója. A szociális kontextus, amelyben mindenfajta társadalmi kommunikáció lezajlik, különféle fontos megkülönböztető jegyekkel rendelkezik. Így például a munkakapcsolatok ápolását szolgálja a kaláka, vagy a rokoni kapcsolatokat erősítő lakodalom,
vagy a keresztelő. Jellemzi a társadalmi kontextust az, hogy kik, mennyien és milyen
társadalmi vagy rokoni rétegekből vesznek részt az eseményen. A temetésen például
Ben-Amos–Goldstein 1975.
Hoppál 1969 és 1971.
5
	Csisztov 1971.
6
Petőfi 1977.
3
4
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teljesen nyitott a részvétel lehetősége, míg egy lakodalomban zárt, csak a meghívottak
lehetnek ott (nem tekintve a kapun kívül álló hívatlanok seregét).
A József-napi ünneplés ebből a szempontból középütt helyezkedik el: meghívás
útján értesülnek az eseményről, de megérkezhet valaki pusztán „rokoni szeretetből”,
hívatlanul is. Valószínűbbnek látszik, hogy a társadalmi környezet jellemző jegyei szabályozzák az eseményben a rítusok rendjét - például szigorúan meghatározott egy temetés szokásrendje, de nincs ilyen kötöttség névnap esetében. Az is jellemzője lehet
a társadalmi környezetnek, hogy megengedi, tiltja vagy előírja a narrációt.
Érdekes itt megjegyezni, hogy a szociolingvisztika vizsgálatai éppen a szociális környezetre irányulnak, annak megvilágítása végett, hogy a csoport tagjainak társadalmi
hovatartozása milyen hatással van a nyelvre, amelyet használnak az adott helyzetben.
Röviden: a társadalmi csoporthoz tartozás meghatározza a nyelvhasználatot – jó példa
ez a nyelvi és társadalmi kontextusok összefonódására.7
Ugyanilyen összefonódás tapasztalható a többi kontextustípusok között. A tárgyi
környezet (vizuális jelek formájában) nagymértékben jellemző – jelen esetben az ünnepelt – a házigazda társadalmi és gazdasági helyzetére. Talán fölösleges utalni arra,
hogy a falusi tiszteletes lakásának berendezése vagy akár egy falubeli módos fazekas
háza mennyire eltér ennek a névnapot tartó gazdának a szegényesebben berendezett
szobáitól. A tárgyi kontextushoz tartozott a névnapi összejövetelen az ital mellett a
felszolgált édes sütemény – itt is szükségtelen részletesen fejtegetni, hogy az adott folklóresemény (pl. lakodalom) jellege meghatározza az ételeket, más szavakkal: az ételkódban „előadható szövegeket”.
Kognitív kontextusnak nevezzük a kommunikációban részt vevő személyek hiedelmeinek összességét. A hiedelmek nagy szerepet játszanak a folklórjelenségek és -kommunikáció szervezésében. A későbbiekben még példákat hozunk arra, hogy milyen
fontos a szövegek megértéséhez az ún. „háttér-információ” ismerete, ami nem más,
mint a hiedelmek hálója, a hiedelemrendszer.8 Érdemes megemlíteni két szovjet kutató ide kapcsolódó véleményét, ők mindenfajta kommunikáció egyik tartalmi jegyének
tartják „a közös emlékezet posztulátumát”; a sikeres kommunikációhoz, hogy a beszélő és a hallgató megértse egymást, közös kell hogy legyen az emlékezetük, „a múlttal
kapcsolatban kell legyen valamilyen egybevágó információhalmazuk”.9 Véleményünk
szerint éppen a folklór és a szájhagyományozás egyik fontos jellemző jegye, hogy a
résztvevők igen nagymértékben egyfajta közös emlékezet, a közös élmények birtokában szólnak egymáshoz. Éppen ez hiányzik sokszor az irodalmi közlésből, s ez a közös
élmény- és „emlékezet”-háttér hiányzik a városi életformából. A komikus szövegek
megértésében szintén sok esetben a legfontosabb a helyi körülmények ismerete.10
Utoljára hagytuk magát a nyelvi kontextust. Ez egyrészt azt jelenti, hogy minden
szöveg, amely a kommunikációban részt vesz, egyben nyelvi környezete az előtte álló
	Gumperz 1974.
Hajnal–Hoppál 1976.
9
	Revzina–Revzin 1973.
10
	Lásd példaként a 3-as és a 7-es szövegeket.
7
8
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és az utána következő szövegnek. Érdemes emlékeztetni Dell Hymes fejtegetéseire; szerinte a folklórkutatás éppen a szájhagyományozás általános törvényszerűségeinek felderítésével jelentős hozzájárulás lehet a kommunikációkutatáshoz. Véleménye az, hogy
a folklórkommunikációnak egyik központi fogalma az előadás.11 A mai folklórkutatás
szerint az előadás nem egyszerűen egy szöveg elmondását jelenti (nem pusztán a helyes
nyelvi megformálásra kell itt gondolni), hanem a hangsúly azon van, hogy az előadás
valamilyen társas összejövetel alkalmával hangzik el. Ez olyan kulturális viselkedés,
amelyben egy személy vállalja a felelősséget a hallgatóság előtt az előadásért. Többen
felvetették: van különbség aközött, hogy valaki ismeri a hagyományt és el tudja mondani, valamint aközött, hogy nemcsak azt tudja, hogy mit, de azt is: hogyan.
S itt lép be az előadó személye, aki a szöveget életre kelti, az előadás főleg az ő képességeitől függ. Egyáltalán nem biztos, hogy egy jó elbeszélő minden műfajban egyforma
otthonossággal mozog - sőt éppen az figyelhető meg, hogy egy-egy elbeszélő csak valamilyen műfajra érzi magát hivatottnak. Különösen így van ez a komikus történetek
előadásakor – ehhez sajátos alkat kell. A névnapi estét tulajdonképpen két ember beszélte végig, már ami a humoros szövegek elbeszélését illeti.
Mint minden kommunikációs aktusnak, az elbeszélésnek is van valami célja – a
komikus elbeszélésnek a hallgatóság megnevettetése. A narráció mint beszédaktus akkor sikeres, ha eléri célját. A folklórkommunikációs eseményekre különösen jellemző,
hogy a résztvevők cselekvések sorát végzik el – köztük beszédaktusok formájában is –,
ezért a jövőben a beszédaktusok elméletének eredményeit is be kell építeni a korszerű
folklorisztikába.12
A szövegek
Néhány szöveget mutatunk be abból a két órányi hangfelvételből, amelyet a helyszínen
készítettünk. A lejegyzés során arra törekedtünk, hogy érzékeltessük a néveste hangulatát, a felköszöntések, koccintások ritmusát - mindebből ez a pár kiragadott szöveg alig
érzékeltet valamit, de úgy gondoljuk, mégis többet, mintha csak magukat a szövegeket
közölnénk, kontextus nélkül. A leírás természetesen nem tudja érzékeltetni a szöveget
kísérő közbeszólásokat, megjegyzéseket, a válaszokat, sem pedig a felcsattanó nevetés
hangerejét. Pedig éppen a kirobbanó nevetés jelzi csalhatatlanul, hogy az elhangzott
szöveg kielégítette a közösségi elvárásokat, megfelelt a humoros szövegről alkotott elképzeléseknek, a „beszéd-cselekvés” elérte célját, sikeres volt.
Továbbá a leírás akkor lenne teljes, ha részletesen foglalkoznánk a társadalmi
és a tárgyi szövegkörnyezetek bemutatásával is. Ez túlfeszítené dolgozatunk kereteit.
Ezúttal csak a kiválasztott szövegek segítségével a humoros szövegek létrehozásának és
megértése mechanizmusának nyelvi elemzésével foglalkozunk.

11
12

Hymes 1973.
	Searle 1970.
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– Azt mondtad-e már, mikor Lázár veje őröltetni jött? – kérdezi valaki a mesélőtől,
akinek a foglalkozása molnár.
(1) – Ja! Pálpataki Lázár veje - (Pálpatakára való! szól közbe valaki magyarázólag.)
Egy pálpataki bótosnak veje lett egy gyergyai – kezdi el a történetet a molnár – (a pillanatnyi szünetben kissé távolabbról beszélgetés hallatszik, ők nem figyelnek a történetre) – ugye
ide jött, s mi nem ismertük. Na, béjött a malomba, hát azt mondja a Rigó: Szabad lesz
a nevit! – Azt mondja: Madarász János. – Rigó a mérleg mellett megáll, s azt mondja:
Legyen szíves, egy pillanatig álljon meg! – az illető egy kicsit megszeppen, s azt mondja:
Miért? – Azért, hogy ha maga madarász, én meg rigó vagyok! Eccer az ajtón menjek ki, s
akkor jöhet bé! (Többen nevetnek.) - Akkor jöhet aztán nyugodtan! – fűzi hozzá az elbeszélő. – Szóval a Rigó félt a Madarásztól! – hallatszik az asztal túlsó sarka felől. (Nevetés
hangzik újra.)
– No, vegyék fel a poharakat! – mondja a házigazda.
– Ez tényleg jó történet! – mondja valaki.
(2) – Van egy udvarhelyi kollégám nekem, s az mond még olyan jókat! – veszi át a szót
István Lajos. – Azt mondja, hogy megrészegedtek erőssen. Megyen haza, s eszébe jut, hogy
az esőtartót tegye fel. Amikor bément a szobába, már éjfél elmúlt, s az esőtartót feltartotta,
állt, de alig tudott állni. S aszongya a felesége: Te hűje, azt mondja, – mit csinálsz! Meg
vagy bolondulva, hát agyon vagy részegedve, s akkor még az esernyőt – azt mondja – miért
tartod, tulogatod? Tudtam, hogy vihar lesz, hogy legyek megvédve! (Nevetés hangzik fel, de
mivel csak halkan, csak a közvetlen környezetnek mesélte a történetet, kevesebben nevetnek,
mint az előbb.)
Újra a molnár kezd el egy történetet:
(3) – Vót nálunk egy öregember, azt mondja, hogy ment fazékkal. Ugye a koronái
ember járja a világot, megyen mindenütt a fazékkal. S megfogadott egy fiatal ember, csóró
pakulárt. S mennek, s mennek. S hát egy nagy réten mennek keresztül. De nagy meleg
vót, süt a nap. S azt mondja a gazdájának: Mit szól, ha megfejem azt a nagy juhsereget?
S azt mondja a gazdája, ha te megfejed a juhokat, úgy hogy nem mész oda, akkor én neked
duplásan fizetem a béredet. Hamar nekiállott. Erre azt mondja a fiatal ember:
– Állítsa le a szekeret! Leállítja a szekeret a gazda, a másik béfekszik a szekér alá, s valamit mond, hát a kerékszeget megfogja s kezdi húzni, s hát úgy csurog a tej a vederbe. Hát
nézi az ember a juhokat, hát a juhok összefutnak. Összefutottak a juhok, hát a gazdája
megijedt, s nézi, nézi, hogy a juhok bőgnek, s összefutnak. És hamar nekiáll a subáját levetni, kapja a pálcát s kezdi vágni, hát úgy jajgat a szekér alatt a pakulár. (Abbahagyta a
fejést – szól közbe valaki nevetve. – Nevetve folytatja az előadó is:) – Azt mondja a gazda:
Na, hát csurog-e még? Azt mondja: Nem, maga többet tud, mint én! így mondta, ha, ha,
ha! (A többiek is nevetnek!)...
(Beszélgetés indul a magnetofonról, pontosabban a mikrofonról, amelyet most fedeznek fel, pedig ott feküdt az asztalon a poharak között. – Aztán pedig megkérdezik
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a gyűjtőtől, hogy meddig marad még a faluban.) – Ivás kezdődik, felköszöntik egymást: – Szervusz, Náci!
– Tiszteltetem Gyuri bátyám!
– Egészségedre!
– Jót kívánok!
– Erőt, egészséget!
– Szerbusz, koma! – koccintások hangjai hallatszanak.
(Egy másik elbeszélő kezd beszélni két parasztról, akik a városban dolgoztak, és nem
ismerték a WC-t.)
(4) ...amint esznek, a bicskájával szúrta meg a hagymát és belement a fedőbe, hát
emelkedik fel a fedő, ahogy húzta fel a bicskát. Azt mondja a komája, hogy látszik, hogy
nem jártál itt. Ide kell, ebbe a fáj in porcellánba belé teríteni a dolgokat. (Erős nevetés.)
Abba a percbe belé rakják. Esznek tovább. Azt mongya, de komám nézd csak micsoda
bicski-láncnak való van oda felkötve. (Az a vízvezeték megy ott, szól közbe egy tudálékos
hang. Többen nevetnek!) Azt mondja állj föl s vedd le! Én addig lesek nem jő-e valaki.
A koma kimegy az ajtó elé; kilépik s azt mondgya: Komám, nem tudom leódni! Azt
mongya: Szakítsd le! Meghúzza s örvend, mosolyogva leszáll, s azt mongya: Komám, nem
is ettünk s el van mosogatva! (Nagy nevetés! – újra valaki: Mindent elvitt!
– Mindent elvitt! – mondja harmadszorra is egy hang.)
(Ugyanez az elbeszélő folytatja a mesélést:)
(5) Veszik a tarisznyát, mennek tovább. A Rákóczi úton mindent végig jártak, meg
a Duna-partot. Estére kerül a dolog, s meg kéne szálljanak valahol, nem volt már a szállodákban hely. Azt mondja, komám egy rendes családnál háthogyha kapunk helyet! Mennek,
s végin egy kis ember azt mondja: Kérem, én adok helyet székely bácsikák – aszongya – maguknak, de csak a nyárikonyhában! Mert ugye őszies idő volt, hideg vót már, azt mongya:
Ó, elsőosztályú kézit csókolom, aszongya, nagyszerű! Be is mennek, lefeküsznek ügyesen.
Hát egy óra múlva forgolódnak. Komám, nem aluszol?! – Én nem, az istenit, fagyok meg!
(Nevetés) – Áldott szerencse, hogy nem a téli konyhába tett, mert akkor megfagytunk volna! (Nagy nevetés – egyesek újra és újra nevetnek.)
(6) A szomszéd faluban most két hete vótam, beszélgettünk, s aszongya az egyik polgár – kezdi el a történetet István Lajos halkan – mennek hárman azt mondja: ők odavaló
falusiak, mennek el a bodega előtt. Na, aszongya, bémenünk-e?! – Azt mongya: Bé hát!
Aztán ászt mongya: Hogyha bémegyünk, úgy iszunk-e, mint az emberek, vagy mint az
állatok? Ászt mongyák: Hát úgy, mint emberek! Na, aszmongya, akkor én veletek nem
megyek! Mert az ember nem tudja, hogy mennyi az elég, az állat igen! (Jóízű nevetés! – Az
elbeszélő az újra felhangzó nevetések után megismétli a csattanót, magyarázó hangsúl�lyal!) – Az a másik kettő ászt monta, hogy úgy iszunk, mint emberek, s azt mondta, hogy
akkor én veletek nem megyek, mert az állat tudja, hogy mennyi elég, de az ember nem!
(Újra nevetés.)
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– Én is hallottam vót, hogy... – kezd egy újabb történetbe emelt hangon a molnár
(de közben koccintások hallatszanak) – Szerbusz! – Egészség! – köszöntés hangzik innen-onnan.
– Sógor, né – szól közbe a mesélő egyik sógora, mintegy figyelmeztetni akarván az elbeszélőt a fonal felvételére! (De a zaj egyre erősödik, többen beszélnek egyszerre...)
(7) Készül egy ember Pestre. Hát osztán egyik mondta, komám, nekem hozzál ezt,
s a másik mondta, nekem aztat. Mindegyiktől vállalta. Osztán aztat az éjjel meg is ünnepelték, nagyot mulattak. Dehát ugye megrészegedtek, másnap reggel mondták a komák,
hogyhát Udvarhelyre azt az embert hogy engedjék bé, hát kísérjék be Udvarhelyre. Bekísérték Udvarhelyre, s ettek, ittak, s felültették a vonatra. Úgy hívták az embert, hogy Nagy
Károly. Hát ő felült a vonatra, viszi a vonat. S hát mikor Nagykárolyig érnek, hát a jegy
csípő elkiáltja: Nagykároly, kiszállás! – (Nevetés hallatszik!) – Hogy az úristen megfizeti,
há’ hogy és tudják itt, hogy éppen ő megy Pestre? Megérkezett, s mán szólítják, hogy szálljon
ki!? Hamar vette a kuffert, s leszállt a vonatról. (Beleszól valaki magyarázólag: Mert őt
Nagy Károlynak hívták!) – Hát elég a’ hogy a vonat elment amarra, s néz jobbra-balra, s
mikor ott a kofferrel menyen, hát látja hogy egy nagy füstös város. Ott csodálkozik jobbra-balra, hát egy vonat megérkezik, s kiálcsák: Nagykároly bészállás! – Hej, itt még meg
sem hagyják nyugodni? Fogta a csomagját s fel a vonatra. – Megérkezik Udvarhelyre, már
estére meg volt érkezve. Hát még a kollégájai ott ittak örömükben, hogy komájokat elküldték Pestre. Megérkezik a nagy csomaggal, hát azok részegen mondják: Mi van komám,
már megjártad Pestet? – Ne is mondd komám, könnyű azt megjárni, azt mondja, ott az
ember nem úgy mén, ahogy akar. Alig érkeztem meg, hallom hogy kiálcsák: Nagy Károly
bészállás, jöttem vissza!
– (Nevetés.). – Meg van járva! – (Többen nevetnek, de csak röviden! Valószínűleg már
nem először hallották a történetet, mert ez a történet volt a molnár egyik sikeres adomája.)”
A komikus szöveg megértése
A folklórszövegek több szinten vizsgálhatók annak megfelelően, hogy az adott „közlemény” létrehozásának folyamatában melyik szabályköteget helyezzük a figyelem középpontjába:
általános
nyelvi
szabályok

→

narratívát
létrehozó
szabályok

→

a műfajra
jellemző
szabályok

→

az adott
szöveg

A továbbiakban a harmadik tömbben található szabályokkal foglalkozunk. Ezek
a szabályok tartalmazzák azokat az előírásokat, amelyeknek segítségével a nyelvi anyagból kialakul a műfajra jellemző sajátságokat magán viselő szöveg (pl. mese vagy ballada). Természetesen nem veszünk sorra minden lehetséges szabályt, amely a komikus
szövegek létrehozásakor működésbe léphet, hanem csak néhány fontosabb jellegzetes37
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ségre hívjuk fel a figyelmet: nevezetesen a komikus szövegek megértésében oly fontos
előfeltevések szerepére, majd a komikus szöveg megjelenítette „világ”-ok jellegzetességeire s végül a csattanók egyik gyakori fajtájára.
Az előfeltevések hálója
A nyelvi megnyilatkozások jelentésének vizsgálata során a nyelvészek kimutatták, hogy
az esetek többségében egy sor előfeltevés, preszuppozíció – birtokában kommunikálunk.13 A nyelvi közlemények cseréjéhez és jelentésének megértéshez elválaszthatatlanul hozzátartozik az, hogy sok-sok előzetes információval rendelkezzünk, olyanokkal,
amelyek feltétlenül szükségesek a szövegek megértéséhez. Arról van szó tehát, hogy
nem elég a nyelv, a kód ismerete, hanem a világ, a kultúra ismeretére is szükség van.
Különösen találónak érezzük ezt a megállapítást, ha a folklórszövegekre, illetve azok
megértésére gondolunk. Az előfeltevések koncepciója a mondatközpontú nyelvészeti
kutatások eredménye, de a szövegelméletben nyilvánvalóvá vált, hogy a szövegszintre
is érvényes. Teun van Dijk megállapította, „a preszuppozíciókat arra lehet használni,
hogy mintegy leírják a pragmatikai kontextust vagy a szituációt”.14 Nemcsak a közvetlen nyelvi, hanem a szélesebb társadalmi kontextust is figyelembe kell venni, vagyis
azokat a szociális előfeltevéseket, amelyek befolyásolják a beszélőt.
A József-napi szövegek közül különösen a 3-as jó példa arra, hogy bizonyos hiedelmek ismerete nélkül, amelyek a különleges tudományú személyekre vonatkoznak,
nemigen élvezhető a történet. Egészen pontosan ismerjük azt a hiedelmet, hogy meg
lehet büntetni azt az egyént, aki varázslással, rontással elveszi más tehenének, juhának a
tejét. Mégpedig úgy, hogy egy kabátot, subát a földön bottal, fejszével, vasvillával ütni
kezd – a hiedelem szerint ugyanis a rontó érzi a verést. Az elbeszélésben mindezekről
szó sem esett, mégis ez volt a nevetés forrása. Vagy vegyünk egy másik alkalommal
felvett elbeszélést a búzakalász eredetéről.
„A búzakalász azért rövid, hogy amikor az Úrjézus járt a földön, megharagudott a népekre
vagy az emberre, nem tudom, hogy miért. Mert addig fődig volt a búzaszálon a szem. S akkó
lenyúlt az Úrjézus tőbe, s így húzta fel ni, s ahogy húzta féjebb, a szemek pattogtak le.
S esmént húzta féjebb, s mondta Szent Péter: – Uram, hagyj a madaraknak is! – Azután
a búzakalászt addig húzta félfelé, hogy csak a madarak számára hagyott egy keveset.
Azért olyan kicsi a búzakalász. ”
Megszólal István Lajos, aki eddig hallgatta a történetet:
– „Kalangyán arattunk, s ott volt Illés Birtalan komámnak az anyja segíteni. S aztán
a búza egy darabja egy helyt gyenge volt, s mind zúgolódott édesapám – nyugodjék –, hogy
milyen gyenge a búza. S mondta a vénasszony: Komám, lelkem ne zúgolódjék! Mer’ ezt is a jó
Isten nem a mi számunkra adta, hanem a madarakéra!
Erre azt mondta édesapám: – Csak ide én ganyéztam, nem a madarak! ”
13
14

	Kiefer 1975.
van Dijk 1972.
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Látható, hogy az elbeszélésben említett öregasszony egyszerűen a hiedelemre, pontosabban eredetmondára való utalással figyelmeztette rokonát a helyes viselkedésre.
A komikus történet csattanóját éppen az adja, hogy az elbeszélő édesapja elutasítja
a hiedelem-háttérre való hivatkozást, vagyis az előfeltevések világát ütközteti a való
világgal. Ez a jelenség már átvezet a következő kérdéscsoporthoz. Összefoglalva itt
megállapíthatjuk, hogy a folklórszövegek megértéséhez mindenkor szükséges figyelembe venni azokat az előfeltevéseket, amelyeket valójában a hiedelmek rendszere őriz,
s amelyeknek a birtokában ezeket a szövegeket létrehozzák, megértik és továbbadják.
A szöveg „világa”
A modern nyelvészeti kutatásokban a korábbi mondatközpontú vizsgálatokat felváltotta a szövegek elemzése. Felismerték ugyanis, hogy a nyelvi kommunikáció során nem
pusztán mondatokat közlünk egymással, hanem mondatok láncait, vagyis szövegeket,
amelyekben a mondatok együttese adja a jelentést. A szövegelméleti kutatásokban figyelmeztetnek arra, hogy „a pragmatikai információknak az ismerete elengedhetetlenül
szükséges a szemantikai interpretáláshoz, mert egy nyelvi kifejezéshez csak akkor tudunk
denotátumot rendelni, ha tudjuk, hogy a „lehetséges világ”-ok melyikében (a reális, a
hitt, a tudott, az elképzelt, az álmodott világ) és ott milyen kontextushoz tartozik az
interpretálandó kifejezés.”15 Ebben a szemantikában a „lehetséges világ ” és a kontextus
fogalma alapvető szerepet játszik. Dolgozatunk első részében azért foglalkoztunk a kontextus kérdésével, mert a szövegjelentés feltárásához elengedhetetlen. A „lehetséges világ”
fogalma a modem logikai kutatásból került át a logikai-szemantikai alapozású szövegelméletbe, melyet Petőfi S. János bielefeldi professzor és munkatársai dolgoztak ki.16
Arról van szó, hogy a logikailag felépíthetők egymástól teljesen eltérő, de logikailag
teljesen zárt nyelvek, illetve „világok”. Attól függően, hogy milyen értéket rendelünk
a nyelvi elemekhez a különböző nyelvekben, ugyanaz az állítás vagy kijelentés az egyik
nyelvben (világban) lehet igaz, a másikban hamis. Ezt a tételt a modern szövegelméleti
kutatás olyan formában vette át, hogy a nyelvi szövegek egy ún. világot is felépítenek,
és a szövegek kontextuális elemzésekor nemcsak verbális szerkezetűket, de ezt a világot
is le kell írni.
A tréfás szövegekben a komikum egyik forrása éppen az, hogy a szövegben felépített világ és a való világ között óriási az eltérés – s ezt a távolságot a csattanó elhangzásakor mérjük fel igazán, egy pillanat alatt. A nevetés forrása tehát a valódi világ és
a szöveg teremtette világ diszkrepanciája, összeütközése. A szövegen belül „logikusan”
felépített világ és az igaz állítások (a komikus szövegben) nevetségesen hamisak a való
világ (vagy egyszerűen a hallgató) szemszögéből. Ez olyan formában is jelentkezhet,
hogy magában a szövegben két szubkultúra világa ütközik. A mi szövegeink esetében
ez „a köröndi ember világa” és „a nagyvilág”.17
Petőfi 1977.
Petőfi–Rieser 1973; van Dijk–Ihwe–Petőfi–Rieser 1973.
17
	Lásd a 4-es és az 5-ös szövegeket.
15
16
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Vegyük például a 4-es szöveget, amelyben a városi „civilizáció” világát nem ismerő
korondi atyafin nevetnek. A korondi ember „szűk világa” az oka annak a félreértésnek
is, amely a Nagy Károly nevű emberrel esett meg a nagykárolyi vasútállomáson. Az
egykori köröndi ember nem ismerte a másik világot – az egyik világban ismert törvények, igazságok nem használhatók, vagy hamisak egy másik világban.18
A csattanó természetéről
Eljutottunk az előfeltevések széles kontextusából az egyedi szövegeken át a csattanó
mondatnyi hosszúságú szövegrészletéig. Lássunk újra egy szöveget:
„A templomnak kinőtt a fű az ablakán. Összegyűltek a népek, és tanakodtak nagyon, hogy
lehetne lekaszálni vagy leszedni. Végül úgy döntöttek, hogy a falu bikájával etetik meg.
Kötelet kerítettek, s a bikát odaterelték, s aztán a bikát húzták fel. A bika megnyuvadott,
ahogy húzták fölfelé, a nyelvit kivetette. Azt mongya az egyik: Húzzad komé, ni hogy kívánja! – Mikor felhúzták, hát a bika mán meg vót dögölve, nem eszik.”

Gondoljunk ismét a Pestre utazó Nagy Károlyra, aki a pályaudvaron a nevét vélte
hallani, vagy a berúgott ember történetére, amelyben a részeg esernyőjével védekezett a
feleség várható szidalmai ellen. Van egy közös vonás ezekben a felsorolt csattanókban:
nevezetesen (ez egyben a komikus hatásforrás), hogy bár a szöveg nyelvileg jól formált
a felszíni szerkezet szintjén, de nem az a szemantikai mélyszerkezetet illetően. Ugyanis
az a predikátum, amit az objektívumhoz kapcsolunk a csattanóban, rossz típusú, más
kategóriába tartozó tárgyakhoz szoktuk általában kapcsolni, vagyis „rosszul osztályozott”. Teun van Dijk a metafora természetével foglalkozó tanulmányában írt a „lehetetlen tényeket” kifejező mondatokról, s megállapította, hogy a mi fizikai világunk,
mint egy „lehetséges világ”, meghatározza, hogy valamely mondatot (szöveget) igaznak vagy hamisnak fogadunk-e el, jelentés nélkülinek tartunk- e vagy sem.19 Például
ez a mondat:
„Az írógépnek fejfájása van!”, vagy ez a kijelentés: „boldog asztal” – szortálisan inkorrektnek tekintendő. Tehát megsértettük azt a szabályt, amely szerint élő emberi
tulajdonságokkal nem ruházhatunk fel élettelen tárgyakat; az írógép nem tartozik azon
objektumok csoportjába, amelyeknek fájhat a feje, ugyanúgy az asztalok sem tartoznak a boldog objektumok halmazába, vagyis rossz kategóriába, típusba vagy osztályba
soroltuk őket. Ugyanez történt az idézett történetek poénjában is: a bika nem tartozik azon „objektumok” közé, amelyek a toronyba másznak legelni kötéllel a nyakukon; Nagy Károly, mint megkülönböztető jeggyel bíró élőlény, nem tévesztendő össze
Nagykároly várossal, tehát élettelen jegyű másik tulajdonfőnévvel: az esernyő csak a
valódi vihar ellen véd, a szóáradat ellen nem.
18
19
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Megállapítható, hogy a komikus történetek csattanójának egyik – talán legnagyobb – csoportját a rosszul osztályozott állítások (összetételek, jelzős szerkezetek)
alkotják. Sok esetben csak az adott kultúra (szubkultúra) világa vagy bizonyos előfeltevések ismeretében dönthető el az, hogy jól vagy rosszul osztályozottak-e a poénban az
állítások.20 Mint látható, az előfeltevések itt is fontos szerepet játszanak – s a komikus
szövegnek három, általunk bemutatott jellemvonása többé-kevésbé átfedi egymást,
egymást erősítve, együttesen hozzák létre a komikus hatást.
Ezeket a szövegeket példaként használtuk fel annak bemutatására, hogy az elbeszélő folklóresemény elemzésekor figyelembe kell venni azt az előfeltevés-hálót, amely
minden elmondott szöveg mögött áll. Azonkívül minden szöveg felépít egy belső világot, s az egyes szövegek megértése attól függ, miként tudjuk összevetni saját világunkat
a szöveg világával, és ugyanez vonatkozik az elbeszélő viszonylatára is. Ha nincs közös
eleme a két világnak, akkor nincs lehetőség a megértésére, és ellenkezőleg, a megértés
annál nagyobb, minél több közös eleme van a hiedelem-elemek halmazának.
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Elbeszélés és emlékezet
A narratív struktúrák elméletéről

Bevezető
A középkori és később a reneszánsz orvosi könyvek, anatómiai részében egy igen érdekes hipotézis található arról, hogy az agy négy kamrára oszlik. Az első kettő, mint
szimmetrikus pár, a homlok és a két halánték részén található. Ezek összeköttetésben
állnak a középső kamrácskával, s végül egy keskeny csatornán keresztül az agyalappal,
ahol a gerinc érintkezik a fejjel.
Ez a rendszerszerű elképzelés a három egymással érintkező összetevőről, melyeknek
természetesen más és más a funkciója, igen régi az orvosi szakirodalomban. Nevezetesen a perzsa-tadzsik filozófus és orvos, Ibn Abu Sinna, vagy ismertebb nevén Avicenna
(980–1037) írásaiból került az európai tudományba. Később ezt a kamra- vagy cellarendszerű agyképletet többször átvették az orvosi és filozófiai szakirodalomban (lásd
az 1–2. képet), így például Leonardo da Vinci is megörökítette egy csodálatosan szép
rajzon, 1490-ben (3. kép). Angliában Róbert Fludd (1574–1637) egyik könyvében,
melynek címe Utriusque Cosmi, amely 1620 körül jelent meg, szintén közölte (4. kép),
igen szemléletesen elosztva a világ jelenségeit az agy egyes részei között. Azt állították,
ill. feltételezték ugyanis a régi korok tudósai, hogy az első, a páros agykamrácskák az
agy érzékelő részei, az érzékszervi mechanizmusok helyei. Az ő szavukkal a „sensus
communis” székhelye, amelyben az érzékszervekből befutó információkat dolgozza fel.
Tulajdonképpen itt keletkeznek a képzetek (például a képek), amelyek aztán a középső
cellába kerülnek, ahol az ész (vagyis a ratio) székel, azonkívül a gondolkodás (cognitio),
valamint a mérlegelésre, illetve döntések hozatalára is sor kerül (aestimatio).
Végül pedig legbelül, az utolsó kamrában található még az emlékezet szerve, a memória. Igen érdekes, hogy a legújabb agykutatások szerint a hippocampus (vagy amonszarv, a halántéklebeny alsó része az agyalapon, az öregluk mellett), az agy legbelső
része a székhelye az emberi memóriafolyamatoknak.1
Elgondolkoztató, hogy a népi elbeszélő-hagyomány vizsgálatakor mily kevés figyelmet fordított a kutatás eddig a memória kérdéskörére, pedig minden bizonnyal nem
kis mértékben az emberi memória belső struktúrájának függvénye lehet egy sor olyan
jelenség a „folk narratív”-okban, melyeket a folklór kutatás mint ismert jelenséget már
sok esetben leírt.2
Blackmore 1977: 17 és 67.
	Ilyen például az ismétlődés, a grammatikai szerkezetek ismétlése, amelyről e sor írója az első budapesti folklór szimpóziumon beszélt, s amit „Az ‘első mese’ Jegyzetek a verbális szemiotikához”
című előadásában részletesen kidolgozott. Lásd e kötetben: A mese születése című fejezetet.

1
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1. kép Az agy hármas kamrarendszerének képe Albertus Magnus (1206–1280) Philosophia
Pauperum című művének 1506-os kiadásából
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2. kép Gregor Reich 1503-ban publikálta az agy-ábrát, melyen a beírások: sensus communis,
imaginativa, fantasia, cogitalia, aestimatia, memorativa
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3. kép Leonardo da Vinci rajza 1490-ből
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4. kép A korabeli misztika hatása alatt álló Robert Fludd (1574–1637) ábrája
Utriusque Cosmi (1619–1621) című művéből
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Más szavakkal: feltételezhető, hogy némely – szövegben megjelenő és a memóriával összekapcsolható – jelenség az emberi agy szerkezetével van, ha nem is közvetlen, de áttételes kapcsolatban. Mindenképpen fontos tehát az emlékezet vizsgálata, az
agyban lezajló folyamatok kutatása ahhoz, hogy a népi elbeszélésekre való emlékezés
mechanizmusát megértsük, illetve törvényszerűségeit feltárhassuk. Mind ez ideig több
figyelmet szentelt a kutatás a szöveg folklór látható illetve hallható jelenségeinek és
kevesebbet a láthatatlan, belső törvényszerűségek feltárásának. Így például sokat vizsgálták az írott és a szóbeli hagyomány viszonyát, az egyes mesék változatait, a mesélő
egyéniségek stílusát stb., de kevésbé ügyeltek az emlékezés mechanizmusaira, az elbeszélés grammatikájára, vagy más belső, szöveg-létrehozó folyamatokra.
Konkrétan, amikor dolgozatunkban célul tűzzük ki, hogy az elbeszélést meghatározó és befolyásoló emlékezeti folyamatokkal foglalkozzunk,3 akkor a következő kérdéseket kell megvizsgálni:
1. az emberi memória működését;
2. a szövegek létrehozását irányító
a) belső (logikai) és
b) külső (nyelvi) szabályokat;
3. az elbeszélés (narráció) általános törvényszerűségeit;
4. a kulturális kontextus problémáit.4
Természetesen ez alkalommal nem foglalkozhatunk részletesen minden fenti kérdéssel, noha mind a négy pontban olyan jelenségköröket határolhatunk be, amelyek
igen fontosak, sőt meghatározó jellegűek a narráció szempontjából.
Különösen fontosak a kognitív pszichológia és a szövegelmélet újabb eredményei,
ezek határozzák meg dolgozatunk elméleti kereteit. Valamint annak feltételezése, hogy
analógia, vagyis mélyreható hasonlóság fedezhető fel az emlékezés és a szöveg-létrehozás folyamatai és belső törvényszerűségei között, s ezek a szájhagyományozásban
a változás, romlás folyamatok vizsgálatának során érhetők tetten.
Az emberi emlékezést két irányból közelítve lehet vizsgálni: 1. a pszichológia oldaláról (magára a fizikai rendszerre, az agyra koncentrálva); 2. a szövegek oldaláról
(vagyis a produktum felől). A folklorista számára különösen, ha kurrens nyelvészeti
irányzatok5 erős befolyása alatt áll, a második út látszik könnyebben követhetőnek,
mégis előbb rövid áttekintést kell adjunk az emlékezettel foglalkozó lélektani kutatások és kísérletek fontosabb eredményeiről.

	Az 1979. augusztus 12–17 között a skóciai Edinburghban megrendezett nyolcadik FoldNarrative Research Kongresszus rendezője Alan Bruford szintén ezt a kérdéskört helyezte a szimpózium középpontjába. Lásd: Bruford 1979.
4
	A kulturális kontextus kifejezést itt a legszélesebb értelemben használjuk – a hiedelemrendszer és
értékrend értelmében, sőt a természeti környezet értelmében is – mi úgy találjuk, hogy a minket
körülvevő kulturális környezet nagymértékben befolyásolja a szövegekre való emlékezés mechanizmusát. Lásd Hoppál 1978 és 1979; Voigt 1984: 158.
5
Petőfi 1978, valamint Siikala (ed.) 1989.
3
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Az emlékezésről
Még 1920-ban Frederick Bartlett igen érdekes kísérlet sorozatot folytatott, melynek
során a folkloristák érdeklődésére számot tartó kérdéseket érintett. Az angol kutató
klasszikus kísérlete során népmese szövegeket használt, s úgy találta, hogy bár az egyes
részletekre való emlékezés gyenge volt, vagy gyengült az idővel (hónapok vagy évek
múltán), ugyanakkor a történet általános szerkezete, maga a történet és főbb eseményei megmaradtak, nem hullottak ki az elbeszélő emlékezetéből.
Bartlett azt elemezte, hogy milyen jelentősége van a szöveg megjegyzésében a lényegkiemelésnek és a sémaképzésnek. Kísérlete egy részét ugyanis úgy végezte, hogy
ugyanaz a személy mondta vissza hosszú intervallumokkal többször ugyanazt a szöveget. Ugyanezekkel a szövegekkel egy másik fajta kísérletet is végzett, amelynek során
több résztvevő láncszerűen adta tovább egymásnak ugyanazt a szöveget. „A sémaképződés folyamatai mindkét esetben lényegében azonosak, bár a másodikban a végső
torzítás jóval nagyobb. Ennek alapján megengedhető az a feltevés, hogy a szöveg többszöri kommunikálása, terjedése és hallomásból való megjegyzése-elraktározása analóg
folyamatok, az átadáskor a sémából történő rekonstrukciókor fellépő változások lényegében izomorfok.” – állapította meg a pszichológus Pléh Csaba, aki kitűnő összefoglalását adja a vonatkozó pszichológiai irodalom néhány eredményének és szerinte
a Bartlett-féle kísérletek eredményeiből levonható, hogy az emlékezeti megőrzés és az
átadás-átvétel folyamatai analógok egymással.6
Fontos eredménye Bartlett kísérleteinek az a megállapítás, hogy a népmesék, s általában a szövegekre való emlékezés során vannak olyan elemek, melyek könnyebben
kihullanak az emlékezet rostáján, egyszerűen azért, mert az adott kultúrában azok az
elemek ismeretlenek. (Pl. egy indián mese részletei egy európai gyermek számára sok ismeretlen tárgyat tartalmaznak.) Ez történt, példának okáért akkor, mikor egy idős alföldi
parasztember Lev Tolsztoj egyik népies elbeszélését elmondta nekem, amelyet még fiatal
korában olvasott. Egy sor helyi elemet a magyar pusztai valóságból egyszerűen behelyettesített az orosz sztyeppei környezetbe, ugyanakkor elhagyta az orosz muzsik életének jó
néhány fontos és jellemző elemét, mint számára ismeretlent s ezért érthetetlent, illetve
jelentés nélkülit.7 Bartlett egyik fő törekvése kísérleteivel az volt, hogy feltárja azokat
a kulturális és társadalmi tényezőket, amelyek befolyásolják a népmesék változásait a
szájhagyományozás során. Ez a kérdéskör nyilvánvalóan az általunk utolsónak említett
problémához kapcsolódik, a szélesen értelmezett kulturális kontextus jelenségvilágához.
A húszas években végzett kísérleteinek eredményeit Walter Anderson több ízben
publikálta, s megállapította, hogy a szájhagyományozásban állandóan működik az
„önkorrekciónak a törvénye”, s lényegében ez biztosítja a szövegek (mesék, mondák és
más népi elbeszélések) „hihetetlen stabilitását” – hogy az ő szavait használjuk.8 Rá kell
Pléh 1979: 107 és 109 kutatásait egy monográfiában is összefoglalta: Pléh 1986.
Vö. Hoppál 1981. Lásd e kötet első tanulmányát.
8
	Anderson 1951, ez a késői publikáció, a kritikák megjelenése után megismételte az eredeti kísérleteket és ezeket adta közre a FFC hasábjain.
6
7
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azonban mutatni arra, hogy bár az Anderson-féle kísérletet sokfelé és sokszor megismételték,9 mint iskolapéldát arra, hogyan keletkezik a rémhír vagy miként torzul el az
átadó láncban az eredeti üzenet, alaposabb kritikai értékelésébe és a belső mechanizmus felderítésébe nem mentek bele a kutatók. Hivatkozásul szolgált, mint szemléletes
modell, de a mikro-folyamatok törvényszerűségei már nem érdekelték a kutatókat.
Nem volt hatással a folkloristákra a kísérleti pszichológia sem, sem a tanulás-elmélet jó néhány alapvetően fontos felfedezése.
A folklórkutatásban szinte napjainkig megelégszenek az olyan általános, s ezért lényegében semmitmondó utalásokkal, mely szerint az elbeszélők „kiváló emlékezettel”,
rendelkeznek.10
Nyilvánvaló, hogy az egyoldalú és elszigetelt folklórkutatás, amely bezárkózik saját
szakmai szűklátókörűségének határai közé, nem vezethet új eredményekre, s az interdiszciplináris megközelítéstől lehet a szemléletmód megváltozását és új gondolatok születését
várni. Így például a kísérleti pszichológia új eredményeitől, melyek során új tényeket
tártak fel a verbális tanulással és az emlékezéssel kapcsolatos agyi folyamatokról.11
Annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben és napjainkban már rendkívüli módon kifinomult technikák állnak rendelkezésünkre a verbális tanulás és az emlékezés
mechanizmusának vizsgálatára, ezek a módszerek elsősorban a hagyományos szóas�szociációs teszteken alapulnak, s ezért meglehetősen keveset mondanak a hosszabb
szövegek megértéséről, felidézésének mechanizmusáról, különösen, ha az emlékezés
nagy idő-intervallum után következik be.12 Kísérletek történtek a memória-folyamatok vizsgálatára egyesített kognitív pszichológiai és antropológiai szempontból is. Libériában, a kpelle néptörzs körében végzett kísérletek az emlékezési folyamatok egyik
fontos tényezőjére vetettek fényt, nevezetesen arra, hogy előzetesen strukturáljuk, elrendezzük a felidézendő anyagot, és ez általános emberi, tehát nem kultúrához kötött
tulajdonság.13 Azonkívül, hogy a kulturális környezet, a mindennapi élet tárgyaira vonatkozó köznapi tudásunk (s ezt már mi tesszük hozzá M. Cole és S. Scribner kutatási
eredményeihez) igen nagymértékben befolyásolják az emlékezés és felidézés folyamatát. Gondoljunk csak a mindennapi életben ezerszer begyakorolt és megismételt mozzanatokra, s éppen ezek a köznapi tapasztalatok szállítják az információt, az elbeszélés
apró részleteinek felidézéséhez.
Mindazonáltal sem a kognitív pszichológia, sem a tanuláselmélet eredményei nem
elégségesek ahhoz, hogy a szájhagyományozódás által felvetett összes kérdésre feleletet tudjanak adni. A legújabb nyelvészeti, pontosabban szöveg- nyelvészeti kutatások
Például a budapesti egyetem Folklór Tanszékén évtizedek óta megismétlik az átadás-átvétel példa-kísérleteként – Dömötör Tekla és Hofer Tamás szíves szóbeli közlése – lásd még El-Shamy
1976, gondolatgazdag kritikai értékelését az Anderson-féle kísérletről.
10
Jansen 1976: 294–299; Gwyndaf 1976: 291; Bruford 1978: 34.
11
	Lásd: Postman–Keppel 1969. Különösen az „Organisation in Recall” és a „Shortterm
Memory” című fejezetek érdekesek a folklorisztika szempontjából, vö. még Pléh 1986; Siklaki
1980, valamint a Pszichológia című folyóirat 1981. 4-es számának tanulmányai.
12
	Lásd ehhez a problémához Shiffren–Atkinson 1969, valamint Shank 1975.
13
	Cole–Scribner 1974, érdekes közelítés Connerton 1989 a ‘társadalmi emlékezet fogalmáról.
9
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eredményeinek bevezetése, illetve egy szövegelméleti keret felvázolása szükséges ahhoz, hogy tovább léphessünk. A következőkben ezeknek a szövegelméleti fogalmaknak
a hasznosságát kívánjuk bemutatni, a népi elbeszélések vizsgálatának területén.
Narratív struktúrák
Egy jó évtizeddel ezelőtt az elméleti irányultságú nyelvészetben új korszak kezdődött.
Ez a korszak a Chomsky-utáni nyelvészet időszaka, s kezdetét újfajta szemlélet feltűnése, az ún. szövegnyelvészeti kutatások megindulása jelzi Európa nyugati felében.
Ezek a kutatások szembehelyezkedtek az amerikai nyelvész mondat-centrikusságával
és kutatásuk tárgyaként a szöveget jelölték meg, abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy általában, vagyis az esetek túlnyomó többségében, nem egyetlen mondattal, hanem több mondattal, mondatok láncolatával, vagyis szövegekkel kommunikálunk, azokkal igyekszünk kifejezni mondandónkat. Ez az irányzat, amely elsősorban
a Német Szövetségi Köztársaságban fejlődött erőteljesen, noha különböző elnevezések használtak – mint szöveggrammatika, szövegelmélet, szövegnyelvészet, discourse
analízis – egyformán a szövegelemzés és megértés alapvető szabályait, s ennek során
a szöveg létrehozásának törvényszerűségeit akarja feltárni. Természetesen, vannak különbségek az egyes kutatók elméleti álláspontja között – így például Petőfi Sándor
János, a bielefeldi egyetem professzora a formális szemiotikái szövegelmélet kidolgozásán fáradozik (ami egyben a természetes nyelv átfogó elmélete is).14 Teun van Dijk, az
amszterdami egyetem irodalomelméleti tanára korábban a narratív grammatika kutatásának szentelte erőfeszítését, később pedig az irodalmi elbeszélés kognitív folyamatait
vizsgálta.15 Aztán Walter Kintsch-el dolgozott együtt, aki egy igen érdekes könyvet
szentelt a jelentés és az emlékezet bonyolult kérdéskörének.16 Azt vizsgálta, hogy miként, milyen formában jelenik meg a tudás az agyban, illetve a memóriában, milyen az
elbeszélés propozicionális szerkezete, és hogy mi a jelentősége mindezeknek a megértés
és a felidézés folyamatában. Kintsch kutatásai során kimutatta, hogy a mondatokra és a
szövegekre való emlékezés (és különösen a felidézés, a lehívás folyamata) alapvetően
szemantikai természetű, vagyis a jelentésre, mégpedig a logikai terminusok, a propozíciók formájában elraktározott jelentésekre emlékezünk.17
Felvetődhet a kérdés, hogy mit nevez a szövegnyelvészet propozíciónak? – Van Dijk
meghatározását idézve azt mondhatjuk, hogy a propozíciót, logikai értelemben, a predikátumok és az argumentumok terminusaiban szokták meghatározni. A természetes
nyelvek esetében ezek a felszíni szerkezet szintjén igék és főnevek formájában jelennek
meg.18 Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a szöveg tulajdonképpen úgy is felfogható,
mint propozíciók rendezett sora; ezek a propozíciók - különféle pragmatikai, stiliszPetőfi 1978.
van Dijk 1978.
16
	Kintsch 1974.
17
van Dijk 1976: 89.
18
van Dijk–Kintsch 1978: 68.
14
15
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tikai és más megszorítások figyelembe vételével mondatok szekvenciáira képezhetők
le. Más szavakkal: egy adott narratív szöveg minden egyes mondata átírható, mint
propozíció.
A mondat-sorozatok (szekvenciák) átfogó jelentése, vagy egy bekezdés (vagy akár
egy egész történet, illetve elbeszélés) jelentése olyan prepozíciókkal jeleníthető meg,
melyeket makro-propozícióknak nevezünk. Ezek pedig úgy jönnek létre, hogy a mondat-sorok átfogó jelentését sűrítjük egyetlen prepozícióba. Ezeknek a makro-propozícióknak tehát az a funkciójuk, hogy összevonják és besűrítsék az információt.19
Van Dijk és Kintsch kutatásaik során négyféle ún. átfogó szabályt állapítottak meg,
olyanokat, melyeknek segítségével összevonhatjuk, illetve sűríthetjük a szövegben (bekezdésben, mondákban, hiedelem-elbeszélésekben) található információt.
A négy átfogó szabály a következő:
1.	TÖRLÉS
pl. Mari labdázik. A labda kék. – Mari labdázik.
2.	ÁLTALÁNOSÍTÁS
pl. Mari labdázik. Mari babázik. - Mari játszik.
3.	KIVÁLASZTÁS
pl. Elutazom Hollandiába. Először kimegyek az állomásra, jegyet veszek, felszállok a vonatra ... – Vonattal elutazom Hollandiába.
4. ÖSSZEÁLLÍTÁS
pl. Kimentem az állomásra, jegyet vettem Párizsba. – Párizsba utazom vonattal.
Ezeknek az egyszerű lépéseknek a segítségével a szövegben található minden
fontos információ sűríthetővé válik. A vizsgálatokból kitűnt, hogy a fenti négyféle
makroszerkezet-típus valamelyike fontos kognitív funkciót hordoz a narratív folyamatokban, egyfelől azért, mert lehetővé teszi az összetett szemantikai információ interpretálását, feldolgozását és megértését, másfelől pedig azért, mert ezzel egyidőben tulajdonképpen az ilyen típusú átfogó (makro) szabályok szervezik és rendezik az információt az emlékezetben. Egyben azt is meghatározzák, hogy melyik információ fontos,
és melyik kevésbé az, a megértés és felidézés számára. Azt mondhatjuk, hogy például
egy dolgozat idegen nyelvű kivonata tulajdonképpen a makró-szerkezetek és az átfogó
(makro) szabályok alkalmazásának eredményeként áll elő, s hasonló szabályokat alkalmazunk minden olyan esetben is, amikor például elmesélünk egy filmet valakinek, aki
azt nem látta. A „száz híres regény”-féle regénykivonatok is így készülnek.
A következő ábrán összegezhetjük a narratív folyamatok főbb összetevőit, melyek
az emlékezés, illetve felidézés során működnek:

19

	Az egész folyamat részletes ismertetését lásd van Dijk 1977b, valamint van Dijk–Kintsch 1978.
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felszíni		
rendezett „sűrített jelentéses”
narratív nyelvi
szerkezetek →		
szerkezetek
→
szerkezetek
↓			
↓			
↓
mikro			
makro „lehívott		
felidézett
propozíciók →		
propozíciók
→ propozíciók
↑			
↑			
↑
nyelvi			
átfogó		
narratív
szabályok →		
szabályok
→
szabályok
A fenti diagram azt mutatja, hogy egy narratív létrehozásánál (illetve az újra elmondás és felidézés során) milyen szabályokat kell figyelembe venni:
1. nyelvi szabályok, amelyek a megnyilatkozások felszíni szerkezetét generálják – ezeknek a propozíciók szintjén a mikro prepozíciók felelnek meg, vagyis minden
egyes mondatnak egy-egy propozíció;
2. az ún. átfogó (makro) szabályok, amelyek a fontos információkat belesűrítik az
ún. makrószerkezetekbe, ezeknek felelnek meg a makrópropozíciók;
3. a narratív szabályok, amelyek lényegében az elbeszélés létrehozásának általános
szabálykészlete (ezekről később még szólunk);
4. végül van egy negyedik, specifikus szabálykészlet is, amely azokat a lépéseket
tartalmazza, amelyek arra vonatkoznak, hogy arra a műfajra legyen jellemző az
adott szöveg, amelyhez tartozik, röviden a műfaj konstituáló szabályok sora (pl.
hogy a mese úgy kezdődjön, hogy „Hol volt, hol nem volt...”, vagy a ballada
hasonlatos legyen a többi balladához), amelyek lényegében stilisztikai megszorítások.
A narratívok általános elméletével foglalkozó szakirodalomban egy sor javaslat is
elhangzott arra vonatkozóan, hogy miként és hogyan épülnek fel az elbeszélések, milyen a narratív általános szerkezete. Ezek az elméleti erőfeszítések arra irányultak, hogy
meghatározzák azokat a „sűrített jelentéssel teli szerkezeteket”, amelyekből a narratívok
felépíthetők, illetve amelyek minden discourseban megtalálhatók, s lényegében ezeknek a rendezett sora adja a „jól formált” elbeszélést.
Labov és Waletzky például egyik korai – a kutatás-történet szempontjából korai
tanulmányában – a következő nagy szerkezetek megkülönböztetését javasolta: bevezetés, komplikáció, megoldás, értékelés, kóda vagy lezárás.20 Van Dijk és Kintsch pedig
a következő megkülönböztetést tette a rendezett narratív szerkezetek között, amelyek
egyfajta hierarchikusan rendezett narratív grammatikát alkotnak: elhelyezés (setting),
komplikáció, megoldás, értékelés, morál (vagyis etikai konklúzió).21
Az elmúlt években magam is foglalkoztam a fenti elméleti elgondolások gyakorlati
értékének ellenőrzésével. Egy Tolsztoj mese szóbeli variánsait vizsgáltam meg abból a
szempontból, hogy miként emlékszik rá egy idős paraszti adatközlő két év távlatából,
amikor újra elmondta az ifjúkorában olvasott népies elbeszélést. Kiderült a magneto	Labov–Waletzky 1967.
van Dijk–Kintsch 1978.
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fon felvételek összevetéséből, hogy a paraszti elbeszélés jó kivonata a nagy író tanmeséjének, s minden fontos makro-propozícióját tartalmazza az eredetinek.22
Az emlékezés mechanizmusai
Befejező megjegyzéseink során a felidézés – az angol kifejezéssel a recall, a lehívás
szemléletesebb és pontosabb, mint a magyar felidézés – mechanizmusának működését
ismertetjük, rámutatva néhány olyan jelenségre, amely rávilágíthat a (népi) elbeszélő-hagyomány törvényszerűségeire. Általában elméleti különbséget szoktak tenni az
úgynevezett rövidtávú és a hosszútávú emlékezet között (az angolban a „short term
memory” és a „long term memory” kifejezések használatosak). A rövidtávú emlékezet,
amelynek befogadó képessége korlátozott, tulajdonképpen egyfajta munka-memória
egységként működik: az észlelés, a megértés – a dolgok felfogása és azonosítása – és a
gondolkodás, vagyis a beérkezett információk első feldolgozása - tartozik feladatkörébe. A hosszú távú emlékezet az információ-megőrzés valódi szerve az emberben, ahová
a rövidtávú emlékezetből a kiválasztott információk beérkeznek és elraktározódnak.
A rövid távú emlékezet gyorsan elemzi, feldolgozza és szelektálja az érzékszervektől beérkező információkat (például a hangsorokat morfémákként azonosítja). Így az
egyes szövegegységekhez, ill. a szövegekhez már a rövidtávú emlékezetben hozzárendeljük a megfelelő jelentést, de mivel a pillanatnyi emlékezet befogadóképessége korlátozott, az értékes információkat átadja megőrzésre a hosszú távú emlékezetnek. Ha
tehát feltételezzük, hogy a mondatok propozíciók sorozataként foghatók fel, akkor
ezek a sorozatok azonnal átkerülnek a hosszú távú emlékezetbe, amint a következő
beérkező jelsorozatot kell a szűk befogadó kapacitású emlékezetnek elemeznie.23
Az agyunkban lejátszódó emlékezeti mechanizmusnak ez a fentiekben igen vázlatosan ismertetett folyamata némiképpen érthetővé teszi a jelentéses makró- szerkezetek szerepét a narráció megszervezésében. Azonkívül a rövid és hosszú távú emlékezet fogalmának, mint rendező erejű elméleti koncepciónak bevezetése segíthet annak megértésében
is, hogy a mikro-propozíciók feldolgozása valószínűleg az előbbi memória típus feladata,
míg a makro-propozíciók őrzése a másikra, a hosszú távú emlékezetre hárul.
A szövegek megőrzése a memóriában igen összetett folyamat eredménye, amelynek
során többféle átalakításon megy át az eredeti bemenő információ – amint az előző
részben bemutattuk – például összevonáson, kihagyáson, általánosításon, átszerkesztésen keresztül jutunk el az ún. makropropozíciókhoz, amelyek már az összesűrített
és csak a lényeges, fontos információkat tárolják. Ezek a propozíciók természetszerűleg magasabban helyezkednek el a szöveget reprezentáló hierarchikus propozicionális
struktúrában.24
22

23
24
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Siikala 1990: 15–18.
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mikropropozíciók
Itt érdemes emlékeztetni van Dijk kutatásainak egyik érdekes és számunkra is sokatmondó megállapítására, amely szerint, amikor kísérleti személyeket arra kérünk,
hogy készítsenek egy elbeszélésről (novelláról vagy filmről) kivonatot vagy összefoglalót, akkor annak a felépítése rendkívüli hasonlatosságot mutat a szövegekre emlékezéskor felidézett és leírt protokollokhoz. Vagyis ez azt jelenti, hogy az összefoglaló az elbeszélésnek (discourse) olyan típusa, amely magában foglalja a történet vagy elbeszélés
makró-szerkezeteit, mindazokat, amelyeket az egyén fontosnak ítélt és kiválasztott.25
Valószínűnek látszik, hogy narráció és különösen annak népi változata, amikor felidéznek valamely régen hallott mesét, mondát vagy balladát, vagy akárcsak egy egyszerű történetet, nem pusztán reprodukció, hanem mindig értelmezési és magyarázó, sőt
értékelő mozzanatokban is gazdag. Más szavakkal, amikor korábban a kihagyás, általánosítás és más kivonatkészítő eljárásokról szóltunk, akkor lényegében arra utaltunk,
hogy a memória folyamatok és mindenfajta felidézés alapvetően konstruktív szöveglétrehozó folyamat, ami igen nagymértékben az egyén pillanatnyi tudásán alapul. Azon
a tudáson, amelyet többféleképpen szoktak nevezni: köznapi tudás, a mindennapi élet
ismeretei, „hiedelmek a világról”, hiedelemrendszer.26 Lényegében a világ ismeretére és
megnevezésére bennünk lévő szótár határozza meg, hogy milyen szavakat, kifejezéseket fogunk illetve tudunk használni az elbeszélés létrehozása során.
Érdemes megemlíteni az emlékezetben lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban
azt a fentiekkel szorosan összefüggő tényt is, s ez a hiedelmek és a népi elbeszélések
elemzése során levont következtetések egyik leglényegesebbike, nevezetesen, hogy az
ismerős, a kultúra ismeretéből következő és elfogadható illetve megérthető motívumok, elemek sokkal könnyebben memorizálhatók, mint az olyanok, amelyek távol
állnak az adott kultúra világképétől. (Részletesen szóltunk erről egy Tolsztoj novella
25
26

van Dijk 1977a: 156.
Hoppál 1974 és 1975, valamint Poyatos 1979.
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paraszti elbeszélésének és felidézésének kapcsán.) Emlékezetünk éppen azért őrzi meg
könnyebben ezeket a motívumokat, elbeszélés-részleteket (vagy akár történeteket is
teljes egészükben), mert ezek beletartoznak abba a kultúra elsajátítása során kialakított
elem hálóba, amely egyben lehetővé teszi, hogy újra meg újra éppen a háló kapcsolatainak ismeretében – felidézzük ugyanazt az élethelyzetet, ismert meserészletet vagy
hiedelemtörténetet.
Az adott kultúratudás, illetve hiedelemrendszerébe mélyen beágyazott elemek és
elemkapcsolatok nehezen hullanak ki az emlékezetből, azt mondhatjuk, hogy a közösségi
emlékezet, éppen a gyakori használat miatt, igen tartósan őrzi ezeket a makropozíciókat.
A felejtés folyamata tehát jóval lassúbb, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Ezek a megállapítások különösen jól alkalmazhatók a szájhagyomány egyes jelenségeinek megvilágítására. Különösképpen vonatkozik a kulturális emlékezet tartósságának tétele az
olyan típusú szövegek megőrzésére, amelyeknek szerepük van a közösség etnikus identitás-tudatának ébren tartásában. (A szavak szintjén különösen fontosak a személynevek, az istennevek, és a helynevek.) A kultúra igyekszik megőrizni a saját identitását
fenntartó szövegeket, s erre többféle csatornán, többféle mechanizmust tart üzemben.
A (népi) szóhagyomány különféle műfajai (mint pl. a mítosz, a mese, a hős-ének, az
északi sagak, a Kalevala, az orosz bülina), a hiedelem-rendszer hálószemen szervezett
struktúrájával,27 valamint a beszélt nyelv minden nap használt és beidegzett szerkezeteivel együtt alkotják azt a mechanizmust, amely az adott kultúra hosszú távú emlékezetét karbantartó szövegeket létrehozza.
Befejezésül idézzük egy tizenötödik századi maja filozófus mondását az emberi emlékezetről szólván: „A fiatal ember csak a pusztaságot látja, az idős pedig a házat is,
ami egykor ott állt.”28 – Amikor az emlékezeti mechanizmusokat vizsgáljuk, a feladat
valóban nagyon összetett, hiszen valami olyat vizsgálunk, ami nem látható, de mégis
rendkívül fontos a közösség életében.
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A mese születése
Az ismétlés szerkezete a folklórban

Bevezető
Az elmúlt néhány évtizedben jelentősen megnövekedett az olyan tanulmányok száma,
amelyek általában a szöveg problémáival, vagy kicsit szűkebbre vonva a kört, a verbális
szövegek kérdéseivel foglalkoztak. Ezekben az elméleti tanulmányokban az a közös,
hogy a modern nyelvészet eredményeinek felhasználásával kívánják a szöveg, más kifejezéssel mondva: a narratívok általános elméletét megalapozni.
A nyelvi szövegek egyre pontosabb leírására alkalmazott modellek és a nyelvészetben használatos szigorú módszertani követelmények felhasználhatónak tűnnek – természetesen bizonyos módosításokkal – a bonyolultabban szervezett verbális szövegek
leírására, elemzésére is.
Az egyszerű vagy köznapi nyelvi kommunikáció szövegeitől éppen bizonyos külön
szabályok alkalmazásával létrehozott szövegek lesznek a művészi alkotások, vagy a szájhagyomány útján tovább élő folklór alkotások szövegei. Fontos probléma itt azoknak
a műfaj-specifikus szabályoknak a felderítése, amelyeknek az alkalmazása jellegzetessé
teszi az egyes szövegeket. A kérdés egyszerűsítve tehát az, hogy melyek azok az ismétlődő szabályok, amelyek egyrészt a mondatok szintjén, másrészt az egész szöveg szintjén
felhasználásra kerülnek.
Különösen feltűnő volt, hogy egyes mesék és mondák könnyebben megjegyezhetők, mint mások. Bizonyos meséket például még egészen kis gyermekek is memorizálni tudnak. Egy ilyen szövegtípust választottunk elemzésünk tárgyául. A mondatok
szintjén túl a szöveg egészének vizsgálata után kiderült, hogy a szövegépítés ikonikus
jellege miatt lett oly könnyen felidézhető.
A nyelvi szövegekben a szimbólumhasználat elsődlegessége mellett, az ikonikus jelhasználat lehetőségeinek feltárása minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy jobban
megértsük a művészi (és más bonyolult felépítésű és funkciójú) szövegek létrehozásának törvényszerűségeit.
1. Szövegek
A kóró és a kismadár1
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kismadár. Ez a kismadár egyszer nagyon
megunta magát, rászállt a kóróra.
	Ortutay–Dégh–Kovács 1960: III: 1047–1049.

1
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két!

– Kis kóró, ringass engemet.
– Nem ringatom biz én senki kismadarát!
(A kismadár megharagudott, elrepült onnan.) Amint ment, mendegélt, talált egy kecs-

– Kecske, rágd el a kórót!
Kecske nem ment kórót rágni, a kóró mégse ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy farkast.
– Farkas, edd meg a kecskét!
Farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat.
Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy falut.
– Falu, kergesd el a farkast!
Falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró
rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat.
Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy tüzet.
– Tűz, égesd meg a falut!
Tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske
enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat.
Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy vizet.
– Víz, oltsd el a tüzet!
Víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni,
farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni; kóró mégse ringatta a kismadarat.
Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy bikát.
– Bika, idd fel a vizet!
Bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu égetni, falu
nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró
mégse ringatta a kismadarat.
– Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy furkót.
– Furkó, üsd agyon a bikát!
Furkó nem ment bika ütni, bika nem ment vizet inni, falu nem ment farkas kergetni,
farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat.
Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy férget.
– Féreg, fúrd ki a furkót!
Féreg nem ment furkót fúrni, furkó nem ment bika ütni, bika nem ment vizet inni, víz
nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas
nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat.
Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy kakast.
– Kakas, kapd fel a férget!
Szalad a kakas, kapja a férget,
szalad a féreg, fúrja a furkót,
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szalad a furkó, üti a bikát,
szalad a bika, issza a vizet,
szalad a víz, oltja a tüzet,
szalad a tűz, égeti a falut,
szalad a falu, kergeti a farkast,
szalad a farkas, eszi a kecskét,
szalad a kecske, rágja a kórót,
a kóró bezzeg ringatta a kismadarat.
Ha még akkor se ringatta volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Jakab meg az apja2
0. Hol volt, hol nem volt,
1. Volt a világon egy ember, annak volt egy fia, Jakabnak hívták.
2. Egyszer az apja kiküldte Jakabot, hogy arassa le a zabot.
3. De Jakab nem aratta le a zabot.
4. Akkor az apja kiküldte a botot, hogy verje meg Jakabot, mert nem aratta le a zabot.
5. De a bot nem verte Jakabot.
6. Hát kiküldte az apja a tüzet, hogy égesse meg a botot, mert nem verte meg Jakabot.
7. De a tűz nem égette meg a botot.
8. Akkor kiküldte az apja a vizet, hogy oltsa el a tüzet, mert nem égette meg a botot.
9. A víz nem oltotta el a tüzet.
10. Kiküldte a bikát, hogy igya meg a vizet, mert nem oltja el a tüzet.
11. A bika nem itta meg a vizet.
12. Kiküldte a mészárost, hogy vágja le a bikát, mert nem issza meg a vizet.
13. A mészáros nem vágta le a bikát.
14. Akkor kiküldte az egeret, hogy rágja le a mészáros gatyamadzagját, mert nem vágja le
a bikát.
15. Az egér nem rágta el a mészáros gatyamadzagját.
16. Hát kiküldte a macskát, hogy fogja meg az egeret, mert nem rágta el a mészáros gatyamadzagját.
17. A macska kiment, megfogta az egeret,
18. az egér elrágta a mészáros gatyamadzagját,
19. a mészáros levágta a bikát,
20. a bika megitta a vizet,
21. a víz eloltotta a tüzet,
22. a tűz megégette a botot,
23. a bot megverte Jakabot,
24. Jakab meg learatta a zabot.
	Kovács 1971: 66–67. Az egyes mondatokat beszámoztuk, hogy az elemzés során azonosítani
tudjuk a szöveget és a meta-szöveget, vagyis a képletet.

2
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Jakab és a zab3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volt egyszer egy gazdaember, ennek egy Jakab nevű szolgája,
akit ő elküldött zabot aratni,
de Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.
Elküldötte annálfogva a kiskutyát, hogy harapná meg Jakabot;
a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.
Most elküldötte a botot, hogy ütné meg a kiskutyát.
Bot nem ütötte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.
8. Elküldötte a tüzet, égetné meg a botot;
9. tűz nem égette meg a botot, bot nem ütötte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta
meg Jakabot.Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.
10. Elküldötte a vizet: oltaná el a tüzet;
11. víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem égette el a botot, bot nem ütötte meg a kiskutyát,
kiskutya nem harapta meg Jakabot. Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment;
12. bika nem itta meg a vizet, víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem égette el a botot, bot
nem ütötte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a
zabot, haza se ment.
13. Elküldötte a mészárost: vágná le a bikát;
14. mészáros nem vágta le a bikát, bika nem itta meg a vizet, víz nem oltotta el a tüzet,
tűz nem égette meg a botot, bot nem ütötte meg a kiskutyát, kis-kutya nem harapta
meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.
15. Elküldötte a szolgabírót: csapassa meg a mészárost,
16. szolgabíró megcsapatta a mészárost,
17. mészáros levágta a bikát,
18. bika megitta a vizet,
19. víz eloltotta a tüzet,
20. tűz megégette a botot,
21. bot megütötte a kiskutyát,
22. kiskutya megharapta Jakabot.
23. Jakab learatta a zabot, haza is ment.
24. Otthon még egyszer jól kikapta a magáét, de azután megette a túrós dödöllét.
2.	Az elemzés
Elemzésünk a következő lépésekből áll:
1. a szövegeket összefüggő „elemi szövegegységekre”4 tagoljuk (mondatokra);
2. felírjuk az alkotóelemek „szótárát” (alany, állítmány, tárgy)
3. átírjuk a szöveget a megadott szimbólumok „nyelvére”
3
4

	Ortutay–Dégh–Kovács 1960: III: 1045–1046.
Petőfi 1973. 2. „elementary text units”.
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4. megállapítjuk azokat a szabályokat, amelyek a szövegeket generálják.
Minden struktúra-leíró elemzés során az első, azonnal felmerülő kérdés,
hogy vajon mit tekintünk az elemzésben és a szövegben alkotóelemnek? Mi tartozik össze egy ún. egységen belül? S ez hogy viszonylik az ún. narratív egységhez? Mi is
az tulajdonképpen?
Nem követünk el hibát, ha nyelvi intuíciónkra hallgatva az összetartozó mondatrészeket tekintjük egy ilyen nagyobb egységnek, vagyis mondatokra osztjuk fel a szöveget.5
Ez tulajdonképpen megfelel a nyelvészetben gyakran vizsgált topic-comment egységnek.
A topic-comment viszony a közlési egységeket jellemzi,6 állapították meg a nyelvészek. Egy
közlési egységnek ideális esetben éppen a mondatok felelnek meg. A grammatikai reprezentáció szintjén szövegeink nagyobbrészt ilyen típusú mondatokból épülnek fel.

Elemzésünk során ezeket a szimbólumokat használjuk azzal a módosítással, hogy
a névszói részben az N (nomen) jelet használjuk az S helyett. Dezső László és Szépe
György a topic-comment viszonyt elemezve megállapították, hogy a közlési egységek vizsgálatára elképzelhető egy külön szövegelmélet, s hozzátették, hogy „a TopicComment szabályok egyértelműen kapcsolatba hozhatók a kompetencia szabályokkal,
vagyis a tulajdonképpeni grammatikával”.7
Vegyük elsőnek második szövegünket (a „Jakab meg az apja” címűt), írjuk ki a cselekvéseket kifejező igéket (az állítmányokat), és a tárgyakat, vagyis egy szótárat, ahol az
előfordulás sorrendjét indexszel jelöltük.8
	Toporov 1963-ban foglalkozott a lánc-szerkezetű narratívok vizsgálatával. Dolgozata értékes indíttatást adott számunkra.
6
Dezső–Szépe 1967: 387. Az újabb irodalomból vö.: Dahl 1974; Petőfi 1974.
7
Dezső–Szépe 1967: 387. és 388. - Ma már elmondhatjuk, hogy jelentős eredmények születtek
az általános szövegelmélet megalapozása terén; pl. van Dijk–Ihwe–Petőfi–Rieser 1972, Petőfi–
Rieser (eds.) 1973.
8
	Minden páros számú sor (a 4, 6, 8, 10, 14, 16-os sorszámúak) egészen a fordulópontig felsorolja az előzőleg el nem végzett cselekvéseket - mintegy indokolva az újabb lépést: „Akkor
kiküldte az apja a vizet, hogy oltsa el a tüzet, mert nem égette el a botot.” – Az egyszerűség
kedvéért a szimbólumokkal történő felírást nem bonyolítjuk ennek az ismétlésnek a képletbe
foglalásával – a törvényszerűség nyilvánvaló. Hasonlóképpen nem érdemes a képletben három
szimbólummal dolgoznunk, amikor N2 = 02; N3 = 03 (= a bot); N4 = 03 (= a tűz), vagyis kettő is
elegendő. A bekeretezett szimbólumok az általuk jelölt tárgyak mondaton belüli helyváltoztatását jelzik. Egy- egy ilyen bekeretezett szabálysor egy-egy szekvenciát hoz létre, s ezt a szabályt a
mesélő annyiszor alkalmazza, ahányszor akarja és tudja, illetve általában hétszer (nyolc, kilenc,
vagy tizenegy alkalommal ismétlik) alkalmazzák.
5
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Szimbólumok:
N
V
O
+

=
=
=

n
non
→
←
imp

=
=
=
=
=

nomen
verbum
objektum
azt jelenti, hogy az utána következő szótári elem még az összetartozó narratív
egység szerves része
a szótári elem indexe
az igei alak tagadó értelmű (vagyis az alany nem csinál valamit)
hogy
mert
imperativus – felszólító mód
Cselekvők

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9

–
–
–

–
–
–
–
–
–

apa
Jakab
bot
tűz
víz
bika
mészáros
egér
macska

Igék
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Jakab meg az apja
0. Mesekezdő-formula
1. Kezdő állítás
2. N1 + V1 + O2 → N2 + imp V2 + O1
3. N2 + non V2 + O1
4. N1 + V1 + O3 → N3 + imp V3 + O2
← N3 + non V2 + O2
5. N3 + non V3 + O2
6. N1 + V1 + O4 → N4 imp V4 + O3
← N3 + non V3 + O2
7. N4 + non V4 + O3
8. N1 + V1 + O5 → N5 + imp V5 + O4
← N4 + non V4 + O3
9. N5 + non V5 + O4

–
–
–

–
–
–
–
–
–

Tárgyak
kiküldeni
arat
verni
égetni
oltani
inni
vágni
rágni
megfogni

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

zab
Jakab
bot
tűz
víz
bika
mészáros
egér
macska

N1 + V1 + Nn Nn + imp Vn + Nn-1
Nn + non Vn + Nn-1
N1 + V1 + Nn+1 → Nn+1 + imp Vn+1 + Nn
Nn+1 +Vn+1 + Nn
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17. N9 + V9 + O8
18. N8 + V8 + O7
19. N7 + V7 + O6
20. N6 + V6 + O5
21. N5 + V5 + O4
22. N4 + V4 + O3
23. N3 + V3 + O2
24. N2 + V2 + O1

Nn + Vn + Nn+1
Nn-1 + Vn-1 + Nn-2
Nn-2 + Vn-2 + Nn-3

Jakab és a zab
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9

Cselekvők
–
gazda
–
Jakab
–
kutya
bot
–
–
tűz
–
víz
–
bika
–
mészáros
–
szolgabíró

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

–
–
–

–
–
–
–
–
–

10. N1 + V1 +O6 → (N6 + V6 + O5)
11. (N6 + non V6 + O5 +
. +(N5 + non V5 + O4) +
. + (N4 + non V4 + O3) +
. (N3 + non V3 + O2) +
. (N2 + non V2 + O1)
18. N8 + V8 + O7
19. N7 + V7 + O6
20. N6 + V7 + O5

Igék
küldeni
aratni
harapni
ütni
égetni
oltani
inni
levágni
Megcsapatni
(= verni)

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tárgyak
zab
Jakab
kutya
bot
tűz
víz
bika
Mészáros
szolgabíró

Nn + Vn + Nn-1
Nn-1 + Vn-1 + Nn-2

A Magyar Népmesék című kötetben közölt mese (a Jakab és a zab című szöveg)
annyival bonyolultabb „felépítésű”, hogy ebben az egyszerű felsoroláson túl, már nemcsak visszautalás történt a korábbi feladatok meg nem oldásának tényére, de elő is lett
sorolva mindegyik újra és újra. Így az egyes összefüggő szövegrészek egyre növekvő
hosszúságúak – mintha az ember egy olyan lépcsőn haladna felfelé, ahol az egymás
után következő lépcsőfokok egyre magasabbak.9
	A mese első részét generáló képlet itt bonyolultabb lesz, mert magába kell foglalnia az egyre
növekvő szövegrészek létrehozásának szabályát. Az előzőekben megadott képlet csak annyiban
módosul, hogy

9
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Pl. „Bot nem ütötte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab
nem aratta le a zabot, haza se ment.”
Pl. „A mészáros nem vágta le a bikát, bika nem itta meg a vizet, víz nem oltotta el
a tüzet, tűz nem égette meg a botot, bot nem ütötte meg a kiskutyát, kiskutya nem
harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.”
Az újra elismételt szövegrészek természetesen csak az ún. fordulópontig növekednek, azután a cselekvések gyors egymásutánban haladnak a megoldás felé. (A képletben a fordulópontot a számindexek legmagasabbika jelzi!)
A kóró és a kismadár
Cselekvők
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

madár
kóró
kecske
farkas
falu
tűz
víz
bika
furkó
féreg

Igék
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
(V12
(V13

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tárgyak
kérni
ringatni
rágni
enni
kergetni
égetni
oltani
inni
ütni
furni
felkapni
menni)
szaladni)

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kóró
madár
kecske
farkas
falu
tűz
víz
bika
furkó
féreg
kakas

N1 + V1 +Nn → Nn + imp Nn + Nn-1
(Nn + non Vn + N – 1) + Q
ahol Q tulajdonképpen a második rész szabályblokkja, azzal a különbséggel, hogy az igét mindig
tagadó értelemben használjuk. Ez figyelhető meg A kóró és a kismadár c. mesében is:
„Falu (nem) ment farkas kergetni,
farkas (nem) ment kecske enni”
a képlet szerint ekvivalens a zárórész következő soraival:
„(szalad) a falu kergeti a farkast,
(szalad) a farkas eszi a kecskét” stb.
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Alanyból az egymásra következő mondatokban a fordulópont után (jele: *) tárgy,
a tárgyból alany lesz.10 Más szavakkal: a fordulópont előtti részben az előző mondathoz
viszonyítva a mondatokban az alany az új elem, a második részben a tárgy.
Kóró nem ringat kismadarat
Kecske nem rág kórót
Farkas nem eszi kecskét
Falu nem kerget farkast
Tűz nem éget falut
Víz nem olt tüzet
Bika nem iszik vizet
Furkó nem üti bikát
Féreg nem fúrja furkót
*A kakas kapja a férget
10

	Egy stilisztikai érdekességet figyelhetünk meg itt: a nyelvi szöveg még inkább bonyolódik nem
a logikai szerkezet, hanem a nyelvi megfogalmazás szempontjából. Arról van szó ugyanis, hogy
a cselekvések szótárát itt (ha teljesen pontosak akarunk lenni!) még két igével kell kiegészíteni:
menni (ill. mendegélni), szaladni. Ez azért érdekes, mert az előző szövegekben egyetlen igével
kifejezett cselekvéseket itt egy speciális nyelvi formulával a főnévi igenév tárgyi használatával
fejezik ki. Pl.:
Tűz nem ment falu égetni,
falu nem ment farkas kergetni,
farkas nem ment kecske enni
kecske nem ment kóró rágni stb.
Természetesen itt a tárgy -t ragját sem teszik ki, mert ebben a szerkezetben ez nem szükséges,
a tagadás kifejezéséhez pedig a segédigeszerűen használt ment ige múlt idejét hívták segítségül.
Szemléletes a mese végén a fordulópont, amikor felgyorsul a cselekmény (a menni helyett) a szalad
használata. Pl.:
szalad a falu, kergeti a farkast,
szalad a farkas, eszi a kecskét,
szalad a kecske, rágja a kórót stb.
(Ezekben a nyelvtani konstrukciókban a két ige miatt tulajdonképpen már két mondat van – ez
a felírt képleten tovább módosítana, de nem módosítja azt logikai értelemben, mert a szalad
igének itt, hasonlóan a mennyihez, csak stilisztikai értéke van!)
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A féreg fúrja a furkót
A furkó üti a bikát
A bika issza a vizet
A víz oltja a tüzet
A tűz égeti a falut
A falu kergeti a farkast
A farkas eszi a kecskét
A kecske rágja a kórót
A kóró ringatja a kismadarat
1. (Mesekezdő formula)
2. (Kezdő állapot)
3.	Kérés: Kóró ringassa a kismadarat!
4. Felelet: Kóró (nem ringatja) a kismadarat!
5. (Közbevetés!) – (Továbbmegy)
6.	Madár találkozik a kecskével.
7.	Kérés: Kecske rágjad a kórót!
8. (Felelet): Kecske (nem rágja) a kórót!
Kóró (nem ringatja) a kismadarat!
9.	Madár találkozik a farkassal
10. 	Kérés: Farkas egye kecskét!
11. (Felelet): Farkas (nem eszik) kecskét
	Kecske (nem rágja) a kórót!
Kóró (nem ringatja) a kismadarat!
12. Ment, mendegélt) N1 + V1 + O5
13. (Kérés) N5 + V5 + O4
14. (Tagadás) N5 + non V5 + O4) +
+ (N4 + non V4 + O3) +
+ (N3 + non V3 + O2) +
+ (N2 + non V2 + O1)
15. (Mesei formula) N1 + V1 + O6
16. (Kérés) N6 + V6 + O5
17. (Tagadás) N6 + non V6 + O5
.
69

Folkloristica Varietas I.

30. FORDULÓPONT		A képlet itt is érvényes:
N1 + V1 + Nn → Nn + imp Vn + Nn-1
Nn + non Vn + Nn-1 ← + O
43. (Mesezáró formula)
Rajzoljuk fel a szerkezetet ábraszerűen:

Vagy egész egyszerűen:

A fordulópontról külön is kell szólni, mert jelentősége nyilvánvaló az egész szöveg
szempontjából. A szövegek alapján nyilvánvaló, hogy van ilyen fordulópont, és valóban az, mert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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utána az egyes mondatok alanyaiból a következő mondatban tárgy lett;
a tagadó értelmű igék állítóra váltanak;
a felszólító módból kijelentő lesz;
az elvégzendő cselekményből elvégzett lesz;
az állandóan növekvő szöveg hirtelen leépül, elfogy;
a mese elején jelzett hiány vagy konfliktus megoldódik.

A mese születése

Az elemzés alapján felvázolt szerkezeti képből világosan kitűnik, hogy ennek a kis
mesének a lényege az ismétlődés. Szembetűnő az ismétlődés először is a szöveg egészének a szintjén. A történet fordulópontja után az első rész történései fordított sorrendben megismétlődnek, de már pozitív eredménnyel. Ismétlődik a szekvenciák felépítése – ezért lehetett képletet felírni – a két nagy egységen belül, sőt a szekvenciákon
belül is. Látható a képletből, hogy mindig Nomen-Verbum-Nomen (illetve alany +
állítmány + tárgy) a sorrend, vagyis ismétlődik egyrészt a mondatszerkezet és ismétlődnek a mondatokat alkotó elemek, váltakozva hol alanyként, hol pedig tárgyként
megjelenve.
Összefoglalva tehát azt állapítjuk meg, hogy mind a teljes szöveg, mind a kisebb
egységek, mind pedig az elemek szintjén ez a mese ikonikusan szerkesztett. A nem
teljesített kérések-parancsok halmozódása mintegy térbeli növekedés képzetét kelti. Az
irodalmi alkotásokról állapította meg Hankiss Elemér, hogy egyszerre tér- és időbeli,
s ez a folklór narratívokra is érvényes, mert a szövegek egymást követő jeleit ugyan
lineárisan, az egyirányú időfolyamat során vesszük tudomásul, de a tudatban a jelek
között különböző kapcsolatok keletkeznek úgy, hogy végül a szöveg jelrendszere, jelentésrendszere „térbeli” struktúrává áll össze ...11 A térbeliség jeleit pedig mint ikonikus
jeleket – pl. az ilyen ábrákat:
a több-kevesebb, a kisebb-nagyobb terminusaiban,
vagyis analógiás úton kódoljuk.
3. A verbális ikon
Az ikon mint a jelek egyik fajtája, „a tényleges hasonlóság alapján működik”,12 ez
a megállapítás természetesen nemcsak szemléletes, a valóságos hasonlóságon alapuló
ábrákra, képekre vagy „festett” ikonokra érvényes, hanem más kódokra is. Már a szemiotika egyik klasszikusa, Ch. S. Peirce is úgy látta, hogy „a szavak mondaton belüli
elrendezésének például ikonként kell szolgálnia ahhoz, hogy megérthessük a mondatot”13 – ezt Jakobson idézte, amikor a nyelvi (grammatikai) univerzálékról írt, és
megjegyezte, hogy „a jelentéses elemek sorrendje kézzelfoghatóan ikonikus jellegénél
fogva – különösen világos univerzalisztikus hajlandóságot mutat ... Pl. a nominális
alanyt és tárgyat tartalmazó kijelentő mondatok egyedüli vagy legalábbis uralkodó
alapszórendje csaknem mindenütt az, amelyben az előbbi megelőzi az utóbbit, ez a
grammatikai folyamat szembeszökően a grammatikai fogalmak hierarchiáját tükrözi.
Az alany, amelyről a cselekvést állítjuk ... kiindulóponttal a cselekvés tárgyával szemben. Az alany a mondat egyetlen független tagja, kijelöli, miről szól a közlemény.
Akármilyen is a tényleges rangja a cselekvőnek, szükség képpen hősévé válik, mihelyt
annak alanyává lesz.”14
11
12
13
14

Hankiss 1971: 11: 119.
Jakobson 1969: 95.
Jakobson 1969: 101–103.
Jakobson 1969: 102.

71

Folkloristica Varietas I.

A kóró és a kismadár című mese szövegének elemzése jól mutatta azt a váltást, amikor alanyból tárgy, ill. tárgyból alany lesz az egymást követő mondatokban egy-egy
főnévből. Ez tehát az egyik fajta mondaton belüli ikonicitás. Láthattuk, hogy ez az
egyszerű (talán legegyszerűbb) mesetípus kihasználja a nyelven belül adódó grammatikai és stilisztikai lehetőséget, hogy a mondator belüli helyváltoztatás szerepváltással jár
együtt – éppen úgy, mint a társadalmi életben.
A másik fajta ikonicitás már a szöveg egészének szintjén található, a szöveg megszervezésének a szintjén. Mindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy szövegeinkben
rendkívül szembetűnő az ismétlődés stilisztikai fogásának alkalmazása, tulajdonképpen
erre épül az egész „mese”. Az ismétlődés kétségkívül a legelemibb eszközök egyike, de
egyszerű közléstartalmak kifejezésére rendkívül hasznos. Itt kell közbevetőleg hivatkozni Sebeok Tamásnak egy alapvető tanulmányára, amelyben világosan szétválasztotta az analóg és digitális kódolás jelentőségét: „míg az ember alatti fajok leginkább analóg módon kódolt jelekkel kommunikálnak, addig a beszédben bizonyos információ
analóg módon, más pedig digitálisan van kódolva”.15 Ide kapcsolódik Charles Hockett
egyik megállapítása, hogy „az önkényes szimbólum és az ikonikus jel közötti különbséget a digitális és az analóg számítógép különbsége is szemlélteti”.16
Mint az idézetekből megtanultuk, az ikonikus jeleket analóg terminusokban (vagyis a több-kevesebb terminusaiban) kódoljuk. Ily módon a meséinkben felhasznált
ismétlés mint stilisztikai eszköz összehasonlítható azzal a nyelvi jelenséggel, melyet
szintén mint nyelvi univerzálét tartanak számon: nevezetesen a többes szám képzésével. A nyelvek legtöbbje ugyanis a többes számot mint igen gyakori nyelvi formát,
ikonikusan is kódolja: vagyis az egyes számú alakhoz hozzá ad egy vagy több hangot.
(Egyes kutatók szerint nincs olyan nyelv, melyben ez a fordított lenne!)17 Megemlíthetjük még példaként a melléknevek fokozását: nagy – nagyobb – legnagyobb. S végül
így van ez a tündérmesében is, ahol az utolsó, a harmadik próba mindig a legnehezebb, a legtöbb fejű sárkányt mindig utoljára kell a hősnek legyőznie, mert így juthat
be a várba, hogy megszabadítsa a királykisasszonyt.
Példáink esetében az ismétlődésnek ezzel az ikonikus formájával találkozunk, amelyek segítségével a mesékre (általában és különösen a mesék kezdetére) oly jellemző hiányt kívánták a végsőkig felerősíteni.18 Az ismétlődést a szakemberek egy része
a folklórban az egyik legrégiesebb – némi túlzással –, minden külső és belső formai
rendezettség alapjának és kiindulásának tekinti. Katona Imre egyik tanulmányában
éppen az általunk is idézett láncmeséket említette a fenti állítás példájaként (így következtetéseink egy irányba mutatnak). „Régies állapotokat őriztek meg a strófátlan, csak
a népdalfejlődés küszöbéig eljutott ún. láncversek (a prózában pedig a láncmesék),
	Sebeok 1964: 285. vö. újabban: Wilden 1972.
	Idézi: Sebeok 1964. 297. A legutóbbi időkben többen kritikai elemzés alá vették az ikon klasszikus definícióját. Vö. Eco 1972; Volli 1972; Krampen 1973, s tagadják, hogy az ilyen ikonszerűség (ikonicitás) az absztrakció alacsony fokát jelentené, s figyelmeztetnek a probléma bonyolultságára.
17
	Ivanov, V. V. személyes közlése.
18
Vö. Dundes 1972 és Propp 1975.
15
16
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melyekben a többé-kevésbé cselekményes előrehaladás gyarapodó, esetleg visszatérő
ismétléssel párosul.”19
A pszicholingvisztikai kutatásban is felfigyeltek a nyelvi jelenségek ikonikus vonatkozásaira – pl. „semleges jelöletlen esetekben az állítások sorrendjét úgy értelmezzük,
mint ami közvetlenül leképezi az ábrázolt események sorrendjét. A beszédnek ez az
ikonikus vonása akkor válik igazán központi érdekeltségűvé, ha folyamatos narratív
szövegeket tekintünk, melyek ‘alapszerkezetüket’ éppen ennek a sorrendi ikonnak köszönhetik.”20
Mind ez idáig sem ezt az ún. sorrendi ikont, sem az ikonikus kódolást sem a népköltészetben, sem más narratív szövegekben nem vették eddig figyelembe,21 mert el
volt foglalva a kutatás az ún. tartalmi elemek jelentésének megfejtésével – holott ezek
az elemek éppen nem választhatók el a formai szerveződéstől.
4. Miért az „első” mese?
Végezetül összegezzük azokat az érveket, amelyekkel valószínűsíteni szeretnénk azt
a feltevést, hogy ez a mese kiindulópontja lehetett a műfaj későbbi fejlődésének.22
1.	Mindenekelőtt szerkezete mesei. Alan Dundes amerikai folklorista állapította
meg, hogy az általánosítás magas szintjén „a népmesék egyszerűen annak elmondásából állhatnak, hogy a bőség miképpen veszett el, vagy a hiányt miképpen pótolták”.23
A láncmesék esetében ez utóbbi variációról van szó! (Egyébként a kettő egymásnak
fordítottja!) A HIÁNY és a HIÁNY-KIELÉGÍTÉSE-szerű bináris szerkesztés az alapja
a bonyolult felépítésű, sok epizódból álló tündérmeséknek. A kóró és a kismadár típusú
mesék így egyetlen ilyen mesei építőkövet tartalmaznak.
2.	A mese felépítése folytán a szöveg könnyen memorizálható (még egészen kis
gyermekek számára is),24 amit a már említett állandó ismétlődés is elősegít. Hogy
	Katona 1974: 245.
Vö. Pléh 1974. Ugyanezt mondja Chomsky is egyik művében: (1965: 225, idézi Hendricks
1973: 52: „in Aspects he does briefly allude to ‘iconic’ features of discourse involving relations
between temporal in surface structúre and order of importance.” Érdemes továbbá itt hivatkozni
azokra a pszichológiai kutatásokra, amelyek igazolták. Vö. Miller 1956, hogy a Gestalt-(alak)szerű információk észlelése a „közvetlen memóriában” nagyobb információ-„nyalábok” formájában történik.
21
	Kivételként említhető: Wimsatt 1954. E korai mű címe: A verbális ikon – Tanulmányok a jelentésről a költészetben.
22
Jóllehet tudatában vagyunk ilyenfajta hipotézisek bizonyíthatatlanságának, egyúttal meglehetősen szkeptikusak vagyunk az ilyenféle eredetkérdések releváns voltát illetően. Nem azt akarjuk
mondani, hogy ez volt az „ első” mese, hanem azt, hogy a lánc-mesei szerkezet, mint szerkezettípus, igen régi lehet! A lánc-mesék típusszáma: Aa Th 2000-2199. A láncmesékről lásd V. Ja.
Propp klasszikus tanulmányát (1976).
23
Dundes 1972: 169.
24
	Nagyobbik leányomnak, Borbálának, négy esztendős korában ez volt az első önállóan visszamondott meséje, vö. Picher–Prelinger 1969. Érdekes kísérletet folytattak amerikai pszichológusok,
melyről „A kép szerepe a mondatemlékezésben” címmel számoltak be a Child Development című
folyóirat 1974. évi első számában. Vö. Ranschburg 1976: 197–198. Felnőtteknek és öt és féléves
19
20
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a pszicholingvisztika nem is olyan távoli területéről hozzunk példát – Fónagy Ivánt
idézzük –, aki a gyermeki fejlődés legkorábbi szakaszairól szólva azt mondja, hogy a
fejlődésnek az orális fázisában az ismétlési kényszernek csaknem korlátlan uralma alatt
állunk, mely kényszer később a legtisztább kifejeződését az instrumentális és verbális
zenében találja meg.25
A népmesekutatás klasszikus és legújabb műveiben egyaránt rámutatnak az ismétlődés alapvető jelentőségére, mint a népköltészet és azon belül a mesék jellemző sajátosságára. Talán éppen az egyik megkülönböztető jegye a magas művészettel szemben,
amely irtózik az ismétléstől! Jakobson Veszelovszkijt idézte, amikor azt írta az ősi poézisről, hogy a szkématizmus és az ismétlődés jelenségének uralmát láthatjuk az egész
horizonton.26 A romániai Salamon Marcus és Stanca Fotino modern matematikai
nyelvészeten alapuló tanulmányukban a szimmetria és az ismétlődés jelenségét alapvető
mesei tulajdonságnak tekintik.27 Mindkét jelenségre kitűnő példaként szolgálnak az itt
elemzett láncmesék.
3.	A könnyebb szövegrögzítés szolgálatában áll az analógiás kódolás, ill. ezzel
párhuzamosan a nyelvi jelek ikonikus tulajdonságainak kihasználása, felerősítése. Egy
ilyen egyszerű séma, szerkezet könnyen megjegyezhető. A nyelvi kódolás, ha nagyrészt
digitális terminusokban történik is, ugyanakkor gyakran kíséri analógiás kódolás is.28
4.	Mesénk szerkezetéről kiderült, hogy két, minden tekintetben ellentétes részből áll. Lévi-Strauss mondja, hogy „az emberi gondolkodás egyik jellemzője a bináris
logika”.29
gyerekeknek mondatlistát exponáltak, majd egy olyan tesztlistát, amelyben a mondatok képileg
(szintaktikailag) igen erősen hasonlítottak az előző listán szereplő párjukhoz, tartalmilag (szemantikailag) pedig vagy azonosak voltak vele, vagy különböztek. A kísérleti személyek feladata az
volt, hogy jelezzék: a tesztlistán szereplő mondat azonos-e vagy eltér az előzőleg olvasott párjától.
A kísérlet azt mutatta, hogy a gyerekek esetében a szintaktikai hasonlóság, a felnőtteknél viszont
a szemantikai megegyezés játszik irányító szerepet a döntésben. Kódolása egy fonológiai, egy
szemantikai és egy képi dimenzióban valósul meg.
25
Fónagy 1972: 128.
26
Jakobson 1970: 192. „... the phenomena of schematism and recurrence in the structure of folk
tales throughout the world by noting that similar phenomena exist in the languages of the
world.”
27
	Marcus–Fotino 1974: 3. Idézhető még Segal (1974: 1) véleménye is: „A more priviledge position
of ethnopoetry stems from its predominant reliance on recurrent patterns of text structure which
are explicitly distinguisable and highly functional. This is a direct consequence of oral mode of
storage and transmission of these texts which demands that repetition and reproduction should
be aided by certain recurrent structural features.”
28
	A hangszimbolika körébe tartozó nyelvi jelenségek nagy része ide tartozik, éppen az analógiás kódolás miatt. Lotman különösen a művészi kommunikáció jellegzetességének tartja az ikonicitást,
mint megállapította az ikonikus jelek használata esetén a közlés nem diszkrét, hanem kontinuus
jellegű. Vö. Lotman 1973: 382–383.
29
	Lévi-Strauss 1958: 92. Érvényesül a binaritás a narratív szövegekben is. Vö. Segal 1974: 5–6.
„A specific feature of the episode in ethnopoetic texts is its binary structure. The actions describe
in the episode always form a ‘stimulus-response’ structure. This is a narrative level which is more
abstract than the scheme Propp ... A binary pattern reflects a very basic dichotomy on the level
of the semiotic classification of the world...”
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A mese első része negatív cselekvések sorozata, a második részben pedig a fordított
sorrend pozitív eredményt hoz. (Egyes ráolvasásokban az elgondolás ugyanez, és a
visszafelé számlálás pozitív eredményt hoz talán az ilyen, ez a mágikus jelleg is a struktúra régisége mellett bizonyít!) A binaritás tehát: növekedés-negatív értékű; csökkenés-pozitív. Toporov, V. N. szintén rámutatott arra, hogy a láncmesék szigorú logikai
szerkezete és a teljesen váratlan szemantikai asszociációk között diszkrepancia van – a
formák igen régiesek, bár maguk a szövegek talán egykor szakrális szövegek degradálódott maradványai lehetnek.30
5.	Legújabban az ún. szövegelméletben igen fontos kérdés a szövegek koherenciájának kérdése. Egy szöveg akkor koherens, ha csak egy témája (topic) van.31 Szövegeink ebből a szempontból abszolút koherens szövegeknek tekinthetők.
6. Hipotézisünk szerint a láncszerkezet mint narratív struktúra-típus igen régi, ezt
valószínűsíti az a tény, hogy a Bibliában is megtalálható ez a szerkezetfajta, s ez újabb
kutatásra, további összehasonlító adatok gyűjtésére indít.32
Befejezés
Végül néhány megjegyzés. Román Jakobson már korábban rámutatott arra, hogy a poétika a verbális struktúrák kérdéseivel foglalkozik, e számos poétikai jegy nem csupán
a nyelvtudományhoz tartozik, hanem az egész jeltudományhoz, az általános szemiotikához is,33 ezért teljesen jogosult a verbális szemiotika létrehozása.
Kialakulóban van egy új irányzat a nyelvészet és a szövegelemzés határán, az ún.
szövegelmélet, mely magába foglal egy explicit szöveggrammatikát is. Ez az irányzat,
mint az megfogalmazást nyert, a verbális szemiotika megalapozását tekinti céljának,
ami ily módon egzakt tudománnyá válhat.34 Hogy mit nyerhet ezáltal a folklorisztikai s azon belül a folklór-poétikai kutatás – most nincs terünk itt hosszan fejtegetni.
Csupán egyetlen példát befejezésképpen: a folklór-poétikában is hasznos megkülönböztetni a szövegek ko-textuális és kon-textuális aspektusát.35 Az előbbihez a metrikai, ritmikai, eufonetikai komponensek, az utóbbihoz a szöveglétrehozás és a szöveg
befogadásvizsgálata tartozik.
Az itt felsoroltak igen fontos kérdések a folklorisztikai vizsgálatokban, és a korábbi
kutatásokhoz képest lényeges változást hozhat az általános szövegelmélet bevezetése,
mert ez azt jelenti, hogy minden kérdés a maga helyén, egy átfogó elmélet teljes rendszerében kerül megvitatásra.
	Toporov 1963: 174.
Phillips 1973: 3, valamint Petőfi–Rieser (eds.) 1973.
32
Vö. Mózes I. könyve. Genesis I. 5. Ahol Ádám nemzetségét felsorolják a Séth ágán Noéig: „Éle
pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Enóst... Éle pedig Énós kilencven esztendőt, és nemzé
Kénánt ... Éle pedig Kénán hetven esztendőt, nemzé Mahalálét... Éle pedig Mahalálé hatvanöt
esztendőt, és nemzé Járedet ... Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Enókhot...”
33
Jakobson 1969: 212.
34
Petőfi 1974.
35
Petőfi 1973: 1.
30
31
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A magyar folklorisztikában már többen36 utaltak a folklór kompetencia- és
performancia-vizsgálatának szükségességére, mert ez fog elvezetni a narrativitás grammatikai (vagy grammatikaszerű) szabályszerűségeinek feltárásához.
Amikor tehát a verbális szemiotika kidolgozását támogatjuk, akkor éppen arra gondoltunk, hogy a modern szövegelmélet és a folklórkutatás együttesen fontos hozzájárulás lehet a szöveg szemiotika kimunkálásához.
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A kommunikáció rejtett csatornái a közösségben
„Márton gazda szegény ember volt. Se földje, se marhája. Csak néhány baromfi kapirgált az
udvarán, közöttük a tollas seregek hatalmas fejedelme, a kakas. Ez a kakas gyakran átbújt
a szomszéd Lőrincék portájára, amiből rendszerint nyelveskedés kerekedett. A szomszédas�szony, a finom Rózsi, alaposan értett a zenebona felidézéséhez. Márton gazda tehát, hogy
minden pörpatvarnak véget vessen, megfogta a kakast, magára vette ünneplő ruháját, s
fölvitte a kastélyba az uraságnak ajándékba.
Az uraság az ajándékot elfogadta és meghívta Márton gazdát ebédre. Heten ültek az
asztalnál: az uraság, a felesége, a háziúr két leánya, két tanuló fia és a békeszerető Márton
gazda. Pecsenye gyanánt egy egészben sült kakast tettek az asztalra. Az uraság Márton gazda elé tolta a pecsenyés tálat és jókedvében azt mondta, hogy tíz hold földet ad neki holta
napjáig, ha ügyesen el tudja osztani a kakast hetük között. Fogta Márton a kést, levágta
a kakas fejét és a háziúr tányérjára tette:
– A nagyságos úr a család feje, tehát nagyságodé legyen a kakas feje. A fej után következik – mondotta tovább a bölcs Márton –, meg aztán a nyak forgatja a fejet, tehát a nyak a
nagyságos asszonyt illeti. A két kisasszonyé lesz a kakas két lába, hogy jó táncosok legyenek.
A két ifjú úrnak a két szárnyát adom, hogy jól tudjanak írni.
Általános derültség fogadta a kakas felosztását, amiben az volt a legelmésebb, hogy a kakas
egész teste Márton gazdának jutott.
Az uraság szavának állt s az ügyes fölosztásért az ígért 10 hold földet kimérte a jó Mártonnak.
Híre ment ennek a faluban s Lőrinc szomszédot addig biztatta felesége, amíg mind az
öt kakasukat felvitte az uraságnak a még nagyobb ajándék reményében. Az uraság ezeket
is elfogadta s Lőrinc szomszédot szintén meginvitálta magához ebédre. Mind az öt kakast
letették Lőrinc elé: ha föl tudja ügyesen osztani őket, ő is jutalmat kap. De bizony Lőrinc
szomszéd megakadt. Csak fészkelődött a helyén, meg irult-pirult, de osztani nem tudott.
Ekkor a háziúr Márton gazdát hívatta, s újból rábízta az öt kakas felosztását. A jó
Márton fogta a villát a kezébe és elkezdte.
– Nincs tökéletesebb szám, mint a három; én tehát a kakasokat a hármas szám szerint
fogom fölosztani. A nagyságos úr egy, a nagyságos asszony is egy; ez együttvéve kettő, meg
egy kakas az három, – s azzal eléjük tett egy egész kakast. – A két kisasszony kettő, meg
egy kakas az három – tehát azoknak is adott egyet. – A két ifjú úr kettő, meg egy kakas
az három, – tehát a két ifjú úr is kapott egyet. Itt a tálban maradt két kakas, meg én az
három – és maga elejibe emelte a két kakast tálastól együtt.
Bizony Lőrinc szomszédnak még csak pecsenyeszaft sem jutott, de miért irigykedett
szomszédjára. Az irigy embernek nem árt, ha megszégyenül.”1
1

	György 1938: 198–200. A szerző köszönetét fejezi ki Voigt Vilmosnak, aki erre az anekdotára
felhívta a figyelmét. György Lajos a Szent István Társulat 1912. évi naptárában találta az anekdotát és a hozzáfűzött jegyzetekben megállapította, hogy „a kétféle felosztás a nemzetközi szerkezetnek megfelelő teljes magyar változat. Kétségtelen, hogy keletről vándorolt Európába”.
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Az idézett anekdota – annyi más társához hasonlóan – egy olyan élethelyzetet mutat be, amelyben a szereplők cselekvéséből valamiféle erkölcsi tanulság vonható le.2 Ez
alkalommal azonban nem a példázat, hanem a történet társadalmi aspektusa érdekel
bennünket. Jól érzékelhetően az elbeszélés két részre oszlik. Az első arról beszél, hogy a
lehetetlennek tűnő feladatot úgy kell elvégezni, hogy a felosztás tükrözze a társadalmi
ranglétrán elfoglalt helyet; a második pedig arról szól, hogy az előbbinél nem kevésbé
furfangos módon miként lehet egyfajta egyenlőséget teremteni a fennálló társadalmi
hierarchiában.
Az ételek elosztásának nyelvén, tehát lényegében a társadalmi egyenlőség/egyenlőtlenség kérdéséről beszél az anekdota. Ugyanennek a jelenségcsoportnak a vizsgálata
lesz a témája ennek a dolgozatnak is. Pontosabban a társadalmi kommunikációnak
az a rejtett dimenziója, amelynek során az ételekkel, az ételek fel-, illetve elosztásával
közlünk valamit embertársainkkal, a közösség tagjaival. Tanulságos az ilyen rejtett üzenetek elemzése, mert az adott kultúrának sokszor nagyon lényeges és jellemző tulajdonságaira hívják fel a figyelmet.
Az étkezés szemiotikája
A hatvanas évek elején, a strukturalista és szemiotikai kutatások első jelentős műveiben,
amikor megfogalmazott feladatként a mindennapi élet eseményeinek vizsgálatához is
hozzáláttak, az ételek és az étkezés jelrendszerként való értelmezése azonnal az elemző
érdeklődés homlokterébe került. Így Roland Barthes a táplálkozás rendszerében nehézség nélkül megtalálta a langue (nyelv) és parole (beszéd) Saussure-i megkülönböztetését, amikor így írt: „Az étkezés nyelvét alkotják: 1. a kizárási szabályok (étkezési tabuk);
2. a meghatározandó egységek jelentéshordozó oppozíciói (például: a sós/édes típus);
3. a társítási szabályok, akár szimultánok (egy fogás szintjén), akár szukcesszívek (egy
menü szintjén); 4. az elfogyasztás illemszabályai, melyek talán egyfajta étkezési retorikaként működnek. Az étkezés roppant gazdag „beszéde” magában foglalja az elkészítés
és összetársítás minden személyes (vagy családi) változatát (egy család konyháját, melyet
bizonyos szokások határoznak meg, s amelyet ideolektusnak lehet tekinteni). A menü
pl. nagyon jól szemlélteti a nyelv és a beszéd játékát: minden menü egy (nemzeti vagy
regionális és társadalmi) struktúrára vonatkoztatva jön létre.3
2

3
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Fontos jellemzője az anekdotának, hogy „mulatságos történet” – vö. az anekdota címszóval –,
de még fontosabbnak gondoljuk a belőle levonható tanulság említését, a történet példázatát és
modell-jellegét.
Barthes 1976: 26. Tanulságos, hogy az eredeti mű 1964-ben jelent meg, és érdemes folytatni az
idézetet: „... ahogyan egy nyelvi „formát” azok a szabad variációk és kombinációk töltenek ki,
amelyekre a beszélőnek a sajátos közleményhez szüksége van. A Nyelv és a Beszéd viszonya itt
elég közel áll ahhoz, amit a beszélt nyelvben találunk: az étkezési nyelvet, nagyjából, a használat,
vagyis a beszédek egyfajta rétegződése adja: az egyedi újítás tényei (kitalált receptek) mind szert
tehetnek intézményesített értékre. Az öltözködés rendszerével ellentétben, minden esetben hiányzik egy döntést hozó csoport tevékenysége: az étkezési nyelv csakis egy széleskörűen kollektív
használatból vagy egy tisztán egyéni „beszéd”-ből kiindulva jön létre”.
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Érdemes itt a francia tudós megállapítását kiszélesíteni olyan értelemben, hogy az
ételnek (s általában az étkezésnek) egyik jellemző jegye az, hogy jelként értelmezhető a
társadalmi használat szférájában. A legismertebbé vált etno-kulináris elmélet mégsem
ezen az úton halad, hanem a legalapvetőbb materiális ellentétpárok terminusaiban szól
a kultúra más természetű, nevezetesen a szellemi szférájához tartozó ellentétpároktól.
Ezek a nevezetes alapkategóriák a nyers, a főtt és a rothadt.4
Átalakított		

átalakult

főtt			

természetes állapot		
kultúra
nyers				

→
nyers

rothadt

természet

1. ábra5
Eredetileg 1965-ben publikálta Claude Lévi-Strauss a fenti (1. ábra) „kulináris háromszögét” s lényegében az a felismerés található meg az ábra továbbfejlesztett változataiban, hogy az étel-kód mögött más jelentések állnak.
Ezeket a jelentéseket a mítoszok elemzése során találta meg azáltal, hogy a nyers és
főtt – majd a második kötetben6 a méz és a dohány, illetve a hamu – ellentétét vetítette
rá a kultúra és a természet ellentétpárra.
Az angolszász néprajzkutatásban az utóbbi évtizedben elsősorban a „szimbolikus antropológia londoni iskolájának tagjai7 foglalkoztak az ételek jelképes értelmének vizsgálatával. Raymond Firth az óceániai Tikopiában szerzett tapasztalatait összegezte az „étkezés
nyelvéről” szóló írásában, a Symbols: Public and Private című könyvének egyik fejezetében. Megállapította, hogy a bennszülöttek körében az ételek jelképes eszközként szolgálnak a társadalmi együttműködés és a társadalmi státus kifejezésére.8 A kultúra szociális
szférájában az együttműködést a résztvevők egyenlősége, a hierarchiát pedig a társadalmi
egyenlőtlenség hozza létre s ez a tárgyak nyelvén is kifejezhető. Más szavakkal mondva az
anyagok, az ételek nyelvén társadalmi tényekről is beszélhetünk.
Mary Douglas Implicit Meanings9 című könyvében külön fejezet szól az étkezés
rejtett, de mindenki által ismert jelentéseinek elemzéséről.
Egy étkezés jelentéseinek „megfejtése” abból indul ki, hogy az étel, illetve az étkezés
egyrészt biológiai, másfelől pedig társadalmi tény. Más szóval az esemény azáltal, hogy
	Lévi-Strauss 1977: 221–228.
	Részletes elemzését és kritikáját lásd Leach 1974: 30.
6
	Lévi-Strauss 1973: 20.
7
	Newall 1976: Jó ismertetést ad az iskola főbb elgondolásairól és a fontosabb művekről.
8
Firth 1973: 253. „The Tikopia use food as a symbolic instrument to express ideas of social
cooperation and social status.”
9
Douglas 1975: 249–279.
4
5
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biológiai funkciókat teljesít, egyúttal társadalmi szükségleteket is kielégít. Douglas felírja a rendszer elemeit és a lehetséges paradigmákat. Érdemes néhány alapvető megállapítását felidézni; véleménye szerint az étel akkor igazán étel, ha egész sor ellentétes
elemből áll – így például hideg-meleg, ízes és közömbös ízű részekről, folyékony és
szilárd, s természetesen főtt és nyers alkatrészek változatos összeállításából.
Felhívja a figyelmet az étkezést megelőző, kísérő és befejező italok jellegének megválasztására, mint az intimitást is jól kifejező lehetőségre.10 Általában pedig elmondható, hogy a feltálalt ételek megválasztásával pontosan kifejezhető, hogy csak egyszerű
hétköznapi vagy ünnepi, családi, vagy utóbbi esetnél maradva, közeli barátot vagy
tiszteletreméltó, de társadalmilag fölöttünk álló vendéget fogadunk.
Az ünnepi étkezéseknek éppen úgy megvan a maguk „hivatalos” étrendje, mint
ahogy a viselet igazodik (különösen így volt régebben) az ünnepi alkalomhoz. Az étrend, a jól megválasztott fő- és mellék- vagy kísérő ételek váltakozó sorrendjében található meg az ételek jelképes jelentése, az „ismétlődő analógiák rendszere”11 hordozza a
közösséghez szóló üzenetet.
Találóan állapította meg Lévi-Strauss egy helyütt Marcell Maussnak az ajándékról
szóló munkájához írt előszavában, hogy egy társadalmi tényt – s az étkezés annak tekinthető – igazán akkor és úgy lehet megérteni, ha úgy tekintjük, mint egy nagyobb
egység integrált részét.12 Hasonló a helyzet, mint a viselet – különösen a népviselet – jelrendszerével, ott is lehet egyetlen ruhadarabnak is külön jelképes jelentése, de
van magának a teljes viseletnek, az öltözet egészének együttesen is jelentése. Ez utóbbi
különösen az ünnepek kontextusában, a jeles alkalmak állandóan visszatérő sorában
nyer pontos értelmet és állandó megerősítést, éppen az ismétlődés által.
Az eddig ismertetett elemzések az egyes ételek elkészítése során létrejövő anyagi
minőségek jelképes értelmét próbálták megfejteni és a kultúra, illetve a társadalmi tények csoportjaival összefüggésbe hozni. Ez alkalommal nem az egyes fogások, hanem
az étrend eleje és vége szembenállásának értelmét kíséreljük meg megfejteni.
Lakomák és étrendek
Lássunk néhány példát, konkrét leírást. Az emberi élet egyik ünnepi eseményét, a lakodalom egyik fő mozzanatát, az evést, régiesen szólva a lakomát választottuk ki az
elemzés céljára. Megfigyelhető, hogy általában az ünnepi alkalmak sok olyan szokást
(szokáselemet, ill. rítustöredéket) őriztek meg, amelyek a mindennapi gyakorlatban
gyorsan alkalmazkodtak egy-egy új helyzethez, teljesen eltűntek vagy a felismerhetetlenségig megváltoztak.
Sokat írtak a lakodalom egyes mozzanatainak jelképes jelentéséről – például a bőség,
a gazdagság fitogtatásáról, a termékenységvarázsló mozzanatokról, a különféle lakodalmi
jelvények nyelvezetéről, sőt egyes ételek (pl. kakastaréj, csigatészta, malacfarok, tojás,
Frake 1979.
Douglas 1975: 260.
12
	Lévi-Strauss előszava Mauss 1960: XXVIII.
10
11
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alma) szexuális szimbolikájáról. Példák hosszú sorával lehetne bizonyítani, hogy ez a társadalmi esemény egy kis közösségben éppen fontossága miatt rendkívül telített a jelképes
mozzanatban. A jelentések sűrűsödését tapasztalhatjuk minden kódban, amelyik csak
részt vesz a lakodalom „többnyelvű”,13 mégis egy dalt éneklő kórusában.
Az első példa a felsőtárkányi lakodalom leírásából való, az ötvenes évekből – Bakó
Ferenc gyűjtéséből:
„Az egyes ételeket a nagyvőfély verssel köszöntötte be, és az első tál ételt mindig a fiatal pár
elé tette. A mögötte álló nyoszolyóasszonyok pedig mindig odarakták a tálat, ahol „hijja
volt”, vagyis üres volt az asztal. Az étrend mindenütt csigatésztás húslevessel, „bordáscsík”levessel kezdődött, a második fogás pedig töltöttkáposzta („káposzta tőtésvel”) volt.
A harmadik fogás marhahús vagy sült szárnyas szokott lenni rizzsel vagy tésztával. Negyedik fogást, sült disznóhúst csak a legmódosabb helyeken tálaltak. (...) A vacsora végén, a
sütemények után a menyasszony egy tortát személyesen kínálgatott fel a vendégeknek.”14

A régi herédi lakodalom szokásait írta le Tari István:15

„Vacsorára sült húst, hurkát, végül süteményt, tortát visznek az asztalra, ugyanazokkal
a köszöntőkkel, mint az ebédnél.16... A menü a sütemény, a torta, melynek bevitelekor
a vőfély e versikét mondja:
Itt van tiszta fehér lisztből jóféle sütemény
Cukorral vegyítve nem is olyan kemény,
Oly édes ez, int a csurgatott méz,
Mindjárt megkívánja az ember, ha ránéz.
Szereti is minden asszonyféle,
A lányok sem tudnak betelni véle,
Mivel a férfiember is igen szereti,
Tessék tehát kérem, lássanak csak neki!”17

A galgamácsai lakodalom étrendjét Dudás Juli, parasztfestő asszony írta le életrajzában:
„Fogyasztották jó kedvvel a sokféle ételt, amit a konyhában, frissen készítettek. Többféle fogás volt: főtt hús tormával, tyúkpaprikás apró galuskával, töltött csibe finom
uborkával, székelykáposzta disznóoldalassal, túrós, mákos-rétes, apró süteménnyel.”18
Hoppál 1979: 5–32.
Bakó 1955: 391. A lakodalmi előkészületekről leírja, hogy a kezdő események között fontos
helye van a rokonok és a meghívottak ajándékai átvételének (Bakó 1955: 370–373.). A későbbiek szempontjából fontos adatokat közöl arról, hogy milyen és mennyi süteményt vittek az
egyes „hivatalos” családok – pl. általános volt, hogy három nagy kerek lakodalmi, ún. morván
kalácsot vigyenek, azon kívül kettő-három vagy négy „kézzel” süteményt, vagyis tállal édes apró
süteményféleségeket.
15
	A kurzivált szövegrészek az idézetekben a szerző, H. M. kiemelései.
16
	Tari 1978. 20.
17
	Tari 1979. 11.
18
Vankóné Dudás 1976. 201.
13
14
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A Békés-megyei Kötegyán lakodalmi ételeit szintén egy paraszti önéletírás alapján
idézzük:
„Amikor megesküdtek, hazamennek, vacsora jön: tyúkleves, csiga, paprikás, sült hús,
torta vagy sütemény.”19

A század első évtizedeinek lakodalmi vacsora ételei Diósgyőrben a következők
voltak:
„Vacsorakor a vőfély minden tál étellel, s a borral is, külön-külön versben köszönt be.
Ezeket szolgálják fel, ez a vacsora leggyakoribb étrendje:
1. Tyúkhúsleves csigával
2. Főtthús céklával
3. Zaftos hús makarónival
4. Töltött hús uborkával, kompóttal
5. Töltöttkáposzta
6. Kása. Olvasztott vajat, mézet, fahéjat tesznek rá.
Ilyenkor történik a kásapénz-szedés: egy vicces legény felkötött karral megy a vendégekhez, „megégett, megégett” – mondogatja közben.
7. Aprósütemények
8. A nyoszolyóasszonyok és lányok ajándéka; fonott kalács és perec.
9. Ezután vedérben édes bor kerül az asztalra, ezt a boros nyoszolyóasszony adja, miután cukorral, fahéjjal felfőzte. Mindenki merít ebből, majd a rendes bort fogyasztják.”20

Már az eddig idézett adatok is jól mutatják az étrend főbb ellentétpárjait, vagyis
hogy a lakoma elején húsételek, a végén édes tészták állnak. Ez az oppozíció több részlet szembenállást is magában foglal:
(az étkezés) eleje			 – 	
(állati eredetű) hús			 – 	
(a fogásban mellékes a) főtt tészta	 – 	
sós					 – 	
(a hús részei) különböző minőségűek	 – 	
						
a darabok nem egyformák		 – 	
nem jól osztható			 – 	
egyenlőtlenség			 – 	

vége
(növényi eredetű) tészta
sült tészta (mint főfogás)
édes
egyforma minőségű (minden da-		
rab)
minden darab egyforma nagyságú
jól osztható
egyenlőség

Hoppál–Küllős–Manga (szerk.) 1974: 67. – Bujdosó Mihály életrajzából. Egy másik „paraszti
életírás”-ból idézzük a hívogatásra összegyűlt vőfélyek vacsorájának étrendjét: „A kitűzött estére
összementek a vőfélyek. Először megvacsoráltak, a vacsora paprikás hús (pörkölt), rétes és süteményekből állott.” – részlet Balla János visontai parasztember írásából. Hoppál–Küllős–Manga
(szerk.) 1974: 287.
20
	Mádai 1966: 329.
19
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A vacsora étrendjének felépítésébe,21 úgy látszik, beépült egy olyan jelentésváltozás,
amely az egyenlőtlenül elosztott, nem egyforma minőségek helyett a végén az egyenlően felosztott egyforma minőségű ételekkel a mindenki egyenlő érzését akarja közölni
a résztvevőkkel. Ha így van ez a lakodalmi vacsora szintjén, még meggyőzőbbek azok
az adatok, amelyek az egész társadalmi esemény, vagyis az egész lakodalom végén találhatók.
1972-ben egy néprajzi dokumentumfilmet forgattunk a Heves megyei Boldog községben. A lakodalom egyik fontos mozzanata – s ezért a film utolsó jelente –, hogy a
hérészek által hozott mézeskalácsokkal díszített nagy kalácsot szétszedik és más édességek, torták kíséretében szétosztják a jelenlevők között.22
Az ugyancsak Hevesben levő Visontán „addig nem fogtak a menyasszonytáncba,
még a menyasszonyos háztól az ajándékokkal meg nem érkeztek, ami tortából, süteményből és sült húsból állott, amiből a menyasszony tánca után mindenkinek adtak
egy darabot”.23 A herédi lakodalom utolsó mozzanata a következő:
„Utána a zene folytatódik mindaddig, amíg a menyasszonyos háztól nem érkeznek
a papírrózsákkal különlegesen feldíszített menyasszonyi kaláccsal, a menyasszony
bérmakeresztapja és bérmakeresztanyja 10–15 főből álló kíséretével. (A menyasszonykalácsot ugyanis a menyasszony bérmakeresztanyja süti vagy sütteti.)
Megérkezésekor a zene elhallgat, s a menyasszony bérmaszülei leszedik a díszeket
a kalácsról, felvágják és sorba kínálgatják a jelenlevő úgy a menyasszonyos, mint a vőlegényes ház vendégeit, mégpedig olyképpen, hogy egy-egy leszelt karéj kalácsot a menyas�szony bérmakeresztanyja, az édes erős pálinkával pedig a menyasszony bérmakeresztapja
adja a lakodalmasoknak.
A menyasszonykalács felvágásakor a következő köszöntő hangzik a vőfélytől:
Itt a fehér lisztből készült jóféle sütemény
Cukorral vegyítve nem is olyan kemény,
Olyan édes az, mint a csurgatott méz,
Mindjárt megkívánja az ember, ha ránéz.
Felvagdossák végre a szép nagy kalácsot,
Asszonyok dicséretére vált adottságot.
Mazsolával szeretik az itteni szüzek,
Annál is inkább öregek és őszek.
Bátran lehet enni, gyomornak nem nehéz,
Fogjon meg minden darabot kilencvenkilenc kéz.”24
Úgy tűnik, nemcsak a lakodalom, hanem más jeles étkezések, lakomák étrendje is hasonló. Kardos 1943: 87. „A vágást közvetlenül a disznótor követi. Ez az alkalom jelzi azt a szintet, amit
az őrségi konyha mennyiségben és minőségben produkálni tud. A lakodalmak, pasziták, torok
és egyes ünnepi alkalmak ugyanezt a fokot képviselik, de ezek mindig alkalmiak, a disznótor
azonban a paraszti táplálkozásmenet szerves része. Vegyük pl. egy senyeházi középgazdaság idei
disznótorát.
22
	A film címe: Boldogi lakodalom (1973), rendezte: Kis József
23
	Emlékül hagyom... 1974. 292. Balla János visontai parasztember írásából.
24
	Tari 1978: 25.
21
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Különösen szép a vőfélyvers utolsó sora, ahol a „kilencvenkilenc kéz” lényegében
azt jelenti, hogy mindenki kapjon a kalácsból.
Aránylag szűk körű, de itt a jelenlevők számát s a fogyasztott mennyiséget nem
vesszük figyelembe, csupán a jeleget akarjuk ábrázolni. Étkezés előtt általános az ivás,
ugyanúgy minden fogás után és közben, ahányszor csak kedvük kerekedik az embereknek.
1. fogás: disznóhúsleves metélt tésztával,
2. fogás: főtt disznóhús tejfölös tormával, kenyér
3. fogás: toroskáposzta vagy húsoskáposzta, kenyér
4. fogás: sült hús, sültmáj, kenyér. A hús mellé cékla meg piroskáposzta
5. fogás: pite, alma
6. fogás: feketekávé kaláccsal.
Utána az italozás tovább tart. Ez az étrend nagyjából képviseli az összes ételváltozatot (a levest, a húst, a főzeléket, a körítéket, a süteményt, az italt, a gyümölcsöt stb.
Sorrendjében, fokozatosságában megállapítható a tálalás polgári jellege. Tartalmazza a
régi paraszti rendet és jelzi az újabb vívmányokat. Felvonultatja a legjobbnak tartott
nyersanyagokat összes elkészítési változatában (főzés, sütés, párolás stb.). Ez az étrend
egyébként bővítve vagy szűkítve, régiesebb vagy maibb formájában: disznótorok, ünnepi és családi alkalmak étkezésében az egész Őrségben ugyanaz.
Még szemléletesebben sűríti magába a lakodalom záró aktusának jelképes értelmét
a csíkszentdomokosi lakodalmi perec, a ritka adatot ezért részletesen idézzük:
„A mai lakodalmi szokásmenetből kimaradt ugyan, évek óta nem „raknak” perecet, de
gyakorlata még élő a szentdomokosi idős és középnemzedék tudatában. Így leírása is
egybehangzó, egymást kiegészítő vallomásai alapján lehetséges.
A perec a násznagy gazdag, szimbolikus jellegű ajándéka, melyet a vőlegény, ill. az
új pár tiszteletére készít elő. ... A perec fő eleme egy másfél méteres „választott” fehér
fenyő, amelynek tövét kenyér nagyságú lyukas kalácson átszúrják, majd a rabának nevezett saroglyaszerű alkalmatosság közepén levő furatba rögzítik. A nagy kerek kalácsot
apróbb kerek kalácsokkal rakják körül. A kalácsok mellett itt kap helyet egy sült tyúk és
sült malac is. A tyúkot kis virágkoszorúval ékesítik, nagyobb gondot a malac díszítésére
fordítanak: szájába „jó nagy murkot” dugnak, kétfelől pedig egy-egy piros almát kötnek
a fülére. Teszik ezt azért, hogy „buzerálják vele a menyasszonyt: ilyesmit fog kapni, erre
számítson!” A nemi életre való célzást szolgálja a kalácsból sült „csóré” fiúcskának és leánykának idehelyezése is. Mindkettőnek meggyúrták, kihangsúlyozott méretben a nemi
szervét és egymással szembeállították, hogy „a legényke hetvenkedett a leánykával”.
Az ágakat karácsonyfa módon díszítették. Csörögét, szív, karika vagy más alakra
vágott gyúrt tésztát fűztek cérnára, s ezekkel a tésztásláncokkal összehálózták az ágakat.
Esetenként aszaltszilva füzért is aggattak a perecre. ... Éneklés közben a legények a perecet a főasztalra helyezik, a vőlegény és menyasszony elé. Érintése tilos!
Leszedésére csak a visszahívás estéjén kerülhet sor, amikor az apatársak, anyatársak,
a két család közeli rokonsága jelen van. A megkezdésre a násznagy adja meg a jelt, ill.
az engedélyt: a vőlegény és a menyasszony mindenkinek ad belőle, és a részesedés elfogyasztása kötelező.
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Nem fordítunk figyelmet ezúttal a csíki lakodalmi kalács termékenységvarázsló szexuális szimbolikájára, hanem csak arra a mozzanatra, hogy a kerek kalácsot a két család,
illetve a rokonság tagjai között osztják fel, a szokásos menyegzői ceremónia végét jelezve
ezáltal. Különösen fontosnak tartjuk itt a „nagy kerek kalácsot”, illetve azt a tényt, hogy
a kerek alakú sütemények (torták) éppen alakjuk miatt könnyedén oszthatók egyforma
cikkekre. Úgy gondoljuk, hogy ez a lehetőség kerül kihasználásra a lakodalom végén,
amikor az emberek közötti egyenlőtlenséget (a közösségen belüli széthúzó erőket) egy
látszólagos, csak ideig-óráig tartó egyenlőségbe burkolja kellemesen édes sütemények
egyforma darabjainak szétosztása”.25

Ily módon a közösség a tárgyak, ételek nyelvén mintegy „helyreállítja” az emberek,
a résztvevők közötti társadalmi egyenlőtlenségeket, s az életnek e jeles fordulóján a
megelégedettség (s nem az alávetettség) érzését kölcsönzi/adja meg a résztvevőknek.
Fontosnak tartjuk ezt a rejtett kommunikációs mechanizmust nemcsak azért, mert
bámulatra méltó ügyességgel kapcsolja össze a lét biológiai, társadalmi és kulturális
szféráit, de azért is, mert az egyenlőség érzésének felkeltésével hozzájárul a közösség
állandó jó közérzetének karbantartásához, s ezzel végül is a csoport stabilitásához.
Történeti adalékok
Az előzőekben előadott fejtegetéseknek próbája, hogy a történeti adatok támogatják-e?
Természetesen mindenképpen jó, ha mai vagy a közelmúlt néprajzi gyűjtéseit néhány
évszázad történeti távlatába helyezhetjük. Az etnoszemiotikai analízisnek azonban van
egyrészt egy történetiséget kutató diakrón vetülete és van egy recens anyagot vizsgáló
szinkron síkja. Ez utóbbi megelégszik az adatoknak egyetlen metszetben való elrendezésével, s azon belül például a jelenségek jelentésének megfejtésével. A szinkron vizsgálat megállapítja a tényt és nem kutatja a kialakulás folyamatát. Való igaz, két fajta
feladatról van szó, melyek merőben eltérő módszereket követelnek.
25

Balázs 1976: 142. Lényegében hasonló kör alakú lakodalmi kalácsról adott hírt Sebestyén Ádám
leírása a Magyarországra áttelepült bukovinai (andrásfalvi) székelyek köréből – vö. Sebestyén
1972: 182–183.: „Bár Andrásfalván nem vált általános szokássá, ezért csak a nagyobb gazdáknál,
hol a jó módos keresztapa, bérmaapa vagy esetleg nagybácsi vállalta a násznagy szerepét, sütöttek,
illetve készítettek násznagykalácsot. A násznagykalácsot a következő módon állították össze: egy
60–70 cm átmérőjű kör alakú szép simára gyalult tálcaféle deszkába hat darab gyertyaszerű fát
erősítettek be. Erre legalul egy nagy körbefont perecet, illetve kalácsot, majd a kiálló hegyes végű
botokba külön-külön kürtős kalácsokat raktak, amennyi ráfért 50–60 cm magasságban. Közéje
az üres közöket díszítésképpen telerakták néhány üveg mézes pálinkával, gyümölccsel (alma,
szilva, körte stb.) és mézeskaláccsal, szászfűkoszorúval és virággal körüldíszítették. A nászkalács
súlya kb. 50–60 kg volt. Jó markos, erős legény vagy ember kellett legyen az, ki a feje tetején
el tudta vinni a násznagy házától a lakodalmas házig... Rövid táncolgatás után elindult a menet
előtt, s az utcán végighaladva, a szép muzsikaszóra megtáncoltatta a násznagykalácsot. Mátyás
(Matyi) Illés bácsi elmondja, hogy egyszer ő is vitte a násznagykalácsot a fején, de olyan nehéz
volt, hogy bog lett a nyakán és még ma is hordja. Több esetben egy ember nem tudta végigvinni,
fel kellett váltsák... Majd a násznagykalácsot az éjféli asztalnál vágták fel, és minden megjelent
vendégnek kóstolásképpen szétosztották. A kóstolót szívesen elfogyasztotta minden vendég, mert
igen finom íze volt... Így mondják az öregek.”
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Visszatérve a történeti adatokhoz, a 18. század eleji Erdély nemességének szokásairól tudósít Apor Péter Metamorphosis-a, amelyben a lakodalmakról is szó esik. A főúri
lakomák étrendjének végén ott találjuk az édességet, méghozzá a külhoni nádmézből
készített édességeket. Azt írja:
„Mikor osztán ideje volt, az bort a fő gazda béadatta az asztalhoz vagy nagy ezüst pohárban vagy veres fazékban, és mivel némely lakodalomban négy-öt fogás étek is megvolt,
egy darabig mind úgy ittak rendre egymás után.
Mikor osztán asztalnál mind a vőlegény, mind az örömatya s -anya vendégi
jóllaktanak, és az gyümölcset elszedték (az gyümölcs penig volt mind ezüst- s nagyobbára
aranyas csészékben), ott még láttál volna mindenféle liktáriumokat, portai s velencei
nádmézből csinált confekteket.”26

A történeti adatok tanúsága szerint:
„Magyarországon a XVI–XVII. században gazdag főúri háztartásokban gyakori a nádcukor (nádméz). Behozatali cikk, magas ára gátat vet szélesebb körű elterjedésének. Az
ország első cukorgyára Fiuméban működik a XVIII. század közepétől, nádcukrot készít.
A cukorrépa hazai termelését a század végén kísérli meg Tessedik Sámuel, a répacukorgyártás csak a XIX. század végére számottevőbb. Így érthető, hogy ezt megelőzően a
paraszti háztartásban a cukor használata elenyésző. Kását, főtt tésztát, sült-öntött tésztát
édesítettek mézzel, de édes sült tészta tulajdonképpen nem volt.”27

Valamilyen formában azonban mégis megvolt az édes tészta szembeállítása a sós
ízű kenyérrel, s mélyebb történeti távlatokat sejtet az a tény középkori művelődésünk
történetéből, hogy:
„a földesúri követelések már a XVIII. század derekától előírták, hogy fehér kenyeret – panos albus – avagy tortának mondott kalácsot szolgáltasson be a jobbágy. A XVI–
XVII. században megesett, hogy az uradalmak egyenesen zsemlye sütésre alkalmas fehér
lisztet követeltek”.28

Kisbán Eszter kutatása szerint:
„a kenyér és kalács differenciálódásának kezdeti szakaszára jellemző az az Európa-szerte
többfelé megfigyelhető megoldás, hogy az ünnepi, kivételes alkalmak megkülönböztetett tésztája tulajdonképpen a szokásosnál jobb minőségű kenyér. Gyakran megegyezik a
kenyérrel formájában, erjesztésmódjában, csak alapanyaga jobb minőségű. (...) A karika
	Apor (1736) 1978: 103. és 105.
	Kisbán 1970: 309.
28
Zolnay 1977: 304. Kisbán Eszter egy évszázaddal későbbre teszi a kalács megjelenését. Vö. Kisbán
1966: 358.: „A XIV. század közepétől szórványosan, később egyre rendszeresebben jobbágyszolgáltatásként felbukkanó kalács a kenyértől a gabonafajta és a lisztminőség vagy a megformálás
tekintetében eltérő ünnepi erjesztett tészta, jelentkezése a tésztaerjesztési jártasság viszonylag magas szintjét is tanúsítja.”
26
27
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alakú kalácsoktól és az újabb töltött megoldásoktól eltekintve Dél-Dunántúl egyetlen
kalácsa a XIX–XX. század fordulóján a kenyér–cipó alakú, fonatlan fehér tészta. Vagyis
a kalácsok történetében egy igen régi forma. Nagy múltú itt is, amit az is mutat, hogy
hétköznapi és ünnepi alkalmakra, rituális célra egyaránt készül. A lakodalom rítusa az
ország több vidékén is arra vezetett, hogy egyes kalácsformák fokozatosan kizárólag
ehhez az alkalomhoz kapcsolódtak, vagy egyenesen ilyen funkcióval új formaváltozatot alakítottak ki. Dél-Dunántúlnak speciális, csak ehhez az alkalomhoz kapcsolódó
kalácsformája nincs. Ezzel szemben az egész északi vidéken általános a századfordulón
egy bonyolult fonásmódú kerek, rácsos lakodalmi kalács, mely csak erre az alkalomra
készül”.29

A kalácsok a recens anyagban egyértelműen az ünnephez kötődnek,30 szemben a köznapi kenyérrel – az anyagi minőségek terminusaiban az édes és jó minőségű liszt a sóssal
és a kevésbé jó minőségű liszttel áll szemben. Nyilvánvaló, hogy az előbbi jelenti az
ünnepek „szakrális” világát, tehát feltételezhetjük, hogy a lakodalom végén a kalácsszétosztás gesztusa valamiképpen a ceremónia varázslatos, nem-köznapi akciója.
Amikor pedig a 20. század elején a kalácsféléket torták és más sütemények készítése váltotta fel,31 akkor tehették ezt, mert mindkét tésztafajta jellemző jegyei között a
sült-édes-tészta szerepelt. Szemléletes képet rajzolt a változásról Bakó Ferenc, amikor
a felsőtárkányi lakodalmi szokásokat vizsgálta:
„Nem annyira a vacsora főbb ételeiben, mint inkább a kalácsokban, a sült tésztákban észlelhető változás. Még 1945 előtt a hagyományos morvánkalács sokkal nagyobb mértékben került a lakodalmasházak asztalára, mint 1954-ben. Abban az időben edény helyett
még inkább morvánt vittek ajándékba. A cukrászsütemények is néhány régebbi kalácsfélét
szorítottak ki a használatból. Ilyen volt a „kürt”, amely az erdélyi kürtős kalácshoz lehetett
hasonló, szabadtűzön sütötték, dióval szórták le. A „kudluk” (kuglóf) középen lyukas,
oldala bordázott volt, cserépsütőben sütötték. Nagy divat volt akkor a mákos-, diós- és

	Kisbán 1970: 312. A kör alakú lakodalmi és ünnepi kalácsokról és tésztákról az orosz folklórban
lásd: Cirjan 1975. Az orosz kutató szerint a kalácsok kerek alakja a termékenység jelképének
tartott gömbölyödő kígyó-formából adódik.
30
	Kiss 1958: 57.: „Nagy ünnepek, családi ünnepélyek, lakodalom, keresztelők, disznótor alkalmával sütik a kalácsot.”
Végh 1978: 114. „Anyám egy évben legalább kétszer sütött kalácsot, karácsonykor és húsvétkor.
Egyik-másik kalácsba mazsolaszőlőszemeket is tett. A kalácsot nem kosárban kelesztette, mint a
kenyeret szokták, hanem lábasban és abban is sütötte ki. Sok kalácsot kellett sütni, mert a két-három napig tartó ünnepeken a vendéget azzal kínálták, a kántálóknak is egy-egy karéj kalács járt,
azonkívül kalácsot kaptak az ünnepet köszöntő pásztorok is, meg a házról házra járó gyerekek.
	Kalácsot sütni, kalácsot enni ünnepnap kivételével szentségtörés lett volna. Nem is emlékszem
rá, hogy nálunk ez valaha is előfordult-e? A kalácsnak finomnak, könnyűnek, foszlósnak kellett
lenni, tejjel, kávéval, teával ettük reggelire, húsvétkor meg leginkább főtt tojást és sonkát adtak
hozzá. A kalács nemcsak étel volt, de szimbólum is: kiengedte szájából a kalácsot.”
31
P. Madar 1979: 177.: A század 20-as, 30-as éveiben elterjedt a torta készítése a kalács helyett.
Utolsó fogásként ezt hozta be a vőfély: Itt a finom sütemény, lerakva sorba / Legelső közöttük
a menyasszonyi torta.” Zobovidéki adat.
29
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lekváros „fentő” is, amely a mai darázstésztához hasonlítható vagy a „mónárkalács” amely
fennmaradt ugyan, de kiszorult a lakodalmakból”.32

A kultúra mindig paradigmákban gondolkodik, s bizonyára vannak olyan szabályai, amelyeket szigorúan be kell tartani, mégis az esetek többségében többféle megoldást kínál, hogy az adott helyzethez igazodva a szokásos cselekmény helyesen szerveződjön meg.
Így például a szegényebb helyeken, az ország szegényebb vidékein vagy a szegényebb
családoknál a kalács helyett a túrós lepény is megtette, mint ünnepi sütemény.33 Ez a
kör alakú ízletes lepényfajta máig jellegzetes ünnepi süteményfajta egyes vidékeken. Itt
a körforma és a feloszthatóság alapján lett a paradigmasor tagjává ez a tésztaféleség.
A beregi Tiszaháton a századfordulón az édes tejbekása volt a kézfogó, majd pedig
a lakodalmi vacsora utolsó ételfélesége:
„Nagy örömmel fogadták a hérészeket. A menyasszony apja és anyja nyomban helyet
foglalt a főasztalnál. A vőfély elmondta a pájinka-ajánló versét, mert vacsora előtt pálinkát szolgáltak fel, hogy jó étvágyuk legyen a vendégeknek. Ezután a szakácsasszonyok
megindultak az asztalok elé, a leveses tálakkal. A vőfély minden fogás feltálalása előtt
derűs rigmust mondott. A múlt század végéig az új pár elé gerlicehúsból főtt levest
tettek egy tányérban. Azt tartották, hogy ha ebből esznek, örökre hűségesek maradnak
egymáshoz és egyszerre fognak meghalni. A leves után főtt húst, majd pörköltet vagy
sült húst, aztán töltöttkáposztát hordtak az asztalokra. A 20-as évekig az utolsó fogásként tejbekását szolgáltak fel. Amikor a szőlőművelés Beregdarócon is tért hódított, a
tejbekása elmaradt, mivel nem illett össze a borral. Ettől kezdve a tejbekását különféle
sütemények, torták és bor váltotta fel.”34

A kása szintén a jól felosztható, minőségileg egységes ételek csoportjába tartozik.
A mézzel (néha mákkal) ízesített kásához – az európai, különösen a germán és szláv
összehasonlítható adatok tükrében, amint azt Pócs Éva megállapította – sokféle hiedelem kapcsolódik, de „elsősorban olyanok, melyek bizonyos áldozati jelleget mutatnak”.35 Helyesen látta továbbá, hogy „e gazdag hiedelemanyag valószínűleg abban a
tényben gyökerezik, hogy a kenyér és kalács nyersanyaga, a gabona, alapvető emberi táplálék, és mint ilyen, áldozati adományként, valamint termékenységvarázslásra egyaránt
alkalmas. Ily módon rokonságot tart a hasonló jellegű panspermiával, illetve a kásafélék-

Bakó 1955: 392. Érdekes továbbá, amit a felsőtárkányi lakodalmi szokások alakulásáról mond:
„Az egyszerűsödés 1948-ig, tehát még a népi demokrácia idején is folytatódott, majd megállt,
és – itt a második tanulság – más területen, a lakodalmas kalácsok, sütemények tekintetében gazdagodott az anyag. Ez utóbbi alakulás a már többször említett okra, a gyári kereset révén megnőtt
pénzforgalomra vezethető vissza, de ugyanakkor a munkaidő gazdaságosabb kihasználására is.”
(Bakó 1955: 392.)
33
	Kisbán Eszter hívta fel erre a figyelmemet.
34
Pap 1975: 268–269.
35
Pócs 1965: 187.
32
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kel”.36 – Ezek az adatok egyben magyarázzák az egész paradigma-sor (visszafelé haladva: tejbekása – túrós lepény – torta – kalács) ünnepi, szakrális, termékenységvarázsló
jellegét. Ez csak az egyik magyarázat a jelentés keletkezésére, az ételnyelv elemzése egy
további lehetőséget is felkínál.
Összefoglalás helyett az analóg kódolásról
A valóságot körülöttünk legyen az akár a fizikai valóság, vagy a társadalmi lét valósága,
mindig a kulturálisan elsajátított minták segítségével strukturáljuk, (pl. a színelnevezések rendszere, a rokonsági terminológiák). Ennek az elsajátítása a mindennapi
társadalmi gyakorlat során megy végbe, ilyen „alkalmak” ezek, mint egy beszélgetés,
összejövetel, vacsora, fogadás, lakoma stb. A néprajzi kutatás aránylag kevés figyelmet
fordított ezeknek a társadalmi eseményeknek, összejöveteli alkalmaknak a vizsgálatára.37 A közösség számára ezek a társas összejövetelek fontosak, mert ezek során nyer
igazolást egy sor olyan tény, elképzelés, hiedelem, amely enélkül sohasem válhatna
parancsoló erejű normává. A legitimáció támasztja alá azt a „szimbólumokból álló
univerzumot”, amelynek segítségével jelentést tulajdonítunk a különféle társadalmi tényeknek.38 „A szimbólumok létrehozásának egyik funkciója a társadalmi kapcsolatok
s az együttműködés elősegítése.”39
A kultúra jelképeket, szimbólumokat hoz létre olyan esetekben, amikor nem egészen nyilvánvaló, nem teljesen értékelhető a jelenségek mögött álló jelentés, vagyis
általánosságban kell a gyakran ismétlődőt megfogalmazni, azonosítani.40 Ilyenek a
csoportban fennálló hatalmi és erőviszonyok, a struktúrában elfoglalt hely – ezeket
szabályozza az etikett, a maga kifinomult jelképrendszerének segítségével. Ugyanakkor
viszont „azzal, hogy az adott közösségben meglevő bizonyos viszonyokat és kapcsolatokat kimutatja, az etikett-magatartás hozzájárul a kollektíva struktúrájának felderítéséhez. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy illemszabálynyelvre fordítódik a tények
nyelvének az a töredéke, amelyben lényegesek a nembeli, életkorbeli és társadalmi
helyzetbeli különbségek. Ezért tisztán pragmatikus szempontból nézve a dolgot, az
etikett-kommunikáció funkciója nem más mint a társadalom egyes tagjai viszonylagos
helyének a meghatározása a társadalomban”.41 Például egy lakoma vagy egy egyszerű
ivászat,42 nem beszélve a bonyolultan szervezett diplomáciai találkozókról, pontosan
Pócs 1965: 189.
Hoppál 1977. felhívja a figyelmet az ilyen „alkalmak” vizsgálatának fontosságára.
38
Berger–Luckmann 1967: 110–111.
39
Firth 1973: 90.
40
	Kitűnően határozta meg a szimbólum lényegét Wheellwright 1962: 92.: „A symbol is relatively
stable and repeatable element of perceptual experience, standing for some larger meaning or set
of meanings which cannot be given, or not fully given in perceptual experience itself.”
41
	Civjan 1975: 373.
42
Frake 1979: 273. (eredetileg 1972-ben jelent meg) az ivásról írta, hogy ez az összejövetel
„igyekszik biztosítani, hogy az ünnepség minden résztvevőben jóindulatot hagyva érjen véget...
A szubanuni ivó-találkozó eképpen olyan strukturált keretet nyújt, amelyben a beszéd használata
által az egyén társadalmi viszonyai kiterjeszthetők, definiálhatók és manipulálhatók.”
36
37

93

Folkloristica Varietas I.

tükrözhetik, ill. tükrözik a résztvevők helyzetét. A középkorban különösen így volt ez,
s többek között a lakoma is a társadalmi kapcsolatok karbantartásának egyik fontos
eszköze volt43 – persze gondolhatunk itt példaként napjaink diplomáciájának „munkaebéd”-jeire és fogadásaira is. A paraszti lakodalom és az étrend, a fogások pedig
különösen kifejezték, hogy a vagyoni – s egyben társadalmi – ranglétrán hol áll az illető. Mint már utaltunk rá, az ételekből kitűnően lehet következtetni a társadalmi
különbségekre.44
Még jobb, szemléletesebb példákat kínál a lakodalmi ülésrend (s általában az ülésrend), ami jól mutatja az egyén helyét és fontosságát az adott csoportban. Elsőnek egy
gyöngyösvisontai parasztember emlékezését idézzük:
„…elkezdtük a násznépet az asztalhoz ültetni: ez mind a vőfélyek gondja volt. Ekkor még az volt a szokás, az előkelőbb ember menjen a főhelyre. Ezek szerint a násznagyok és a menyasszony-vőlegény foglalták el a legjobb helyet.”45
Hallgassuk meg az erdélyi Horváth István magyarózdi emlékeit:
„A vőfélyek háromlábú bakokra rakott deszkákból asztalokat, üléseket rögtönöztek az
ebéd céljára. A násznagy (szószóló gazda) a régebbi időkben kiadta az utasítást: Az emberek a ház jobb-, az asszonyok a ház bal felibe ülnek! A menyasszonyos háznál a menyasszony néhány lánybarátjával, öltöztető menyecskével, a szószóló gazda mellé, a főhelyre ült. A vőlegényes háznál a vőlegény, násznagy, nyüszüasszony, nyüszülányok ültek a
főhelyen. Az asztalokra üvegeket raktak pálinkával, kenyeret és mindenki elé kanalat.
Az ételt, füstölt hússal főzött savanyúlevet vagy húslevest, benne a majorsághússal, nagy
cseréptálakban a vőfélyek hordták be. – Négy ember egy tálból – mondta aztán és négy
ember hajolt, nagyobbrészt fakanállal a hatalmas cseréptálak fölé.”46

Így volt ez már Apor Péter korában is az 1700-as évek elején is a nagy lakomákon,
lakodalmakon:
„...a gazdák az vendégeket leültették, külön a vőlegény vendégeit, külön az örömatyáét;
az vőlegény asztalnál fő helyt ült, de az menyasszony asztalnál egy falatot sem ett, hanem ottan-ottan könyvezett és szemeit törlötte; az vőlegény után mingyárt ült a nász	Gurevics 1974: 198.: „A lakoma az ősközösségi népeknél gyakran egyfajta bőkezűségi vetélkedéssé vált, a vendéglátó mindenkin túl akart tenni vendégszeretetében. Ezután persze a vendégeknek
vissza kellett hívni korábbi vendéglátójukat és nem kevésbé dús lakomával kellett viszonozniuk
a vendéglátást.” Gurevics 1974: 209.: „Dicsőség és gazdagság szembeállítása a legnagyobb mértékben jellemző a barbár társadalom világnézetére. Ennek az ellentétnek a fényében a gazdaság
csupán akkor érték, ha hozzásegít a dicsőséghez, a nagyobb társadalmi megbecsüléshez. Ehhez
azonban mint már láttuk, nem gyűjteni kell a gazdagságot, hanem tékozolni, szétadományozni,
lakomára szórni, más szóval: a személyes erény elvévé változtatni. Adomány és lakoma a barbárság gazdagságot és kultúrát egységbe foglaló kulcsfogalmai.”
44
	Leach 1974: 34.: „... and categories of cooking are always peculiarly appropriate for use as
symbols of social differentiation.”
45
Hoppál–Küllős–Manga (szerk.) 1974: 291. – Balla János önéletírásából.
46
Horváth 1971: 128.
43
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nagy, azon alól az vőfély, azon alól rendre az érdemesebbek; túl pedig az menyasszony
után mindjárt az nyoszolyóasszony, azután az kisnyoszolyó-kisasszony és rendre az több
asszonyok. Az örömatya részéről mind az férfiak, mind az asszonyok érdemek szerint
ültenek: az fő gazda az asztalnak az közepin ült. Mikor osztán leültenek, azután az étket
nagy muzsikaszóval béhozták, az mikor elrakták, mindnyájan felállíttak, és az pap az
asztalt feláldotta, azután az fő gazda az vendégeket kénálni kezdette.”47

Az ülésrend tehát a térelrendezés „nyelvén” fejezte ki a társadalmi hierarchiát vagy
a pillanatnyi helyzetet. Más szavakkal viszonylatok kifejezéséről van szó, úgymint:
a kisebb	 – 	
nagyobb
a vendég	 – 	
a főszereplő
távoli rokon	 – 	
közeli rokon
a szegény	 – 	
a gazdag
asztal vége	 – 	
főhely
távol		 – 	
közel
analógiában és egymásra vetítésében fejeződnek ki a személyek egymáshoz való
viszonyai.
S itt egy rövid kitérőt kell tenni a kommunikáció két lehetséges fajtájáról. Az egyik
az ún. digitális onnan kapta a nevét, hogy minden hír két elem valamilyen kombinációja, egyik elem az, ha van jelzés (bármilyen természetű is legyen ez), a másik az, ha
nincs. A másik alapmód az analógiás, ebben az esetben különböző, mennyiségileg és
minőségileg más jelzések manipulációja folyik.
Az emberi kommunikációban a tárgyakat, dolgokat két teljesen különböző módon
lehet kifejezni. Egyik mód a hasonlóság alapján történő kifejezés, pl. rajz révén, a
másik pedig valamilyen név segítségével történik. Így azt a mondatot, hogy a „macska megfogta az egeret”, képekkel is ki lehet fejezni. Ez szokatlanabb kommunikációs
mód, mintha ugyanezt nevekkel és szavakkal (mondott vagy írott szavakkal) fejezik ki.
Ez a két kommunikációs mód lényegében azonos a digitális és analógiás modalitásokkal – analógiás jellegű a kép, digitális a szó. A dolgok megnevezésére bármilyen szót
használunk, nyilvánvaló, hogy a szó alakzatának összefüggése a szó jelentésével teljesen
önkényes. A szavak önkényes jelzések.
Az analógiás kommunikációban viszont a jelzés szervesebb kapcsolatban áll a jelentéssel. Az analógiás kommunikáció nyomán a jelképből a dolog könnyebben megérthető.48
A kutatók véleménye szerint az analógiás közlésmód az emberi evolúció igen korai
szakaszában fejlődhetett ki, s ezért általánosabb érvényű mint a bináris (igen-nem)
logikán alapuló szóbeli közlésrendszer. Jó példa erre, hogy a jelbeszéd, a kifejező mozdulatok, rajzok segítségével meg tudjuk magunkat értetni olyan kultúrák emberével
is, akiknek nyelvét nem értjük. – Amerikai kutatók egy csoportja a nonverbális kommunikáció kérdéseit vizsgálva kimutatta, hogy létezik „egy nagy jelenségterület, amely
	Apor 1978: 102.
Watzlawick–Beavin–Jackson 1973: 192.

47
48
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teljesen az analógiás kommunikáción alapul, és amely keveset változott az evolúció során, már emlős őseinkben is hasonló volt, mint most amelyek segítségével az egyedek
egymással való kapcsolatukat, viszonyukat határozzák meg”.49
Ismert tény, hogy bennünk a látás, az ízlelés, a szaglás, az érzelmek – ellentétben
a beszéddel – nem digitális, hanem analógiás módon kódoltak.50 Általában a mozdulatok, a kifejező mozgások és a képek folyamatos terminusokban rendeződnek el bennünk. Így válik érthetővé, hogy a kétféle érzékelés, a tér és az íz érzékelése könnyen kiegészítheti egymást. Az ismételten érzékelt rejtett hasonlóságok a viszonylatok között
egymást magyarázzák és felerősítik a megtalált jelentéseket. Vagyis a látható ülésrend
a láthatatlan társadalmi struktúrát (vagy szakrális/ceremoniális szerkezettel) kommunikálja, azon kívül a hús egyenlőtlen felosztása is az egyenlőtlenséget érezteti. – Ezzel
szemben az étrend és az édességek egyenlő arányú felosztásával a lakodalom végén a
résztvevők egyenlőségét kívánja kifejezni. Ez a láthatatlan mechanizmus a társadalmi lét
feszültségeit lefordítja az érzékelhető fizikai valóság, az ételek nyelvére s ott próbálja
meg feloldani. Úgy gondoljuk, hogy az állandó kód-váltás a kultúra működésének
egyik fontos jegye, s egyben a társadalmi harmónia újratermelésén keresztül a hagyományok átadásának, továbbélésének egyik biztosítéka.
Irodalom
Apor Péter
(1736) 1978 Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó.
Bakó Ferenc
1955 Felsőtárkány község lakodalmi szokásai. (A kultúra alakulásának és etnikus
jellegének vizsgálata). Ethnographia LXVI. 345–408.
Balázs Lajos
1976	A csíkszentdomokosi lakodalmi perec. In: Népismereti dolgozatok. 142–146.
Bukarest, Kriterion Könyvkiadó.
Barthes, Roland
1976	A szemiológia elemei. In: Barthes Roland: Válogatott írások. Budapest, Európa Kiadó.
1978	A jelek birodalma: Japán. Nagyvilág XIII. 10. 1461–1468.
Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas
1967 The Social Construction of Reality. Harmondsworth, Penguin Books.
Civjan, T. V.
1975	Az etikett nyelve In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. 373–381. Budapest, Gondolat Könyvkiadó.
Douglas, Mary
1975 Deciphering a Meal. In: Douglas, Mary: Implicit Meanings. Essays in
Anthropology, 249–275. London, Routledge and Kegan Paul.
Watzlawick–Beavin–Jackson 1973: 194.
	Sebeok, Th. A. 1972: 10. és 21.

49
50

96

Elosztás és egyenlőség

Firth, Raymond
1973 Food Symbolism in a Pre-Industrial Society. In: Firth Raymond: Symbols:
Public and Private. 243–261. Ithaca – New York, Cornell University Press.
Frake, Charles O.
1979 Hogyan kell szubanuniul italt kérni? In: Pléh Csaba – Terestyéni Tamás
(szerk.): Beszédaktus Kommunikáció–Interakció (Szöveggyűjtemény) 267–
274. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont Kiadó.
Gurevics, Aron J.
1974 A középkori ember világképe. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.
György Lajos
1938 Világjáró anekdoták. Budapest, Egyetemi Nyomda.
Hoppál Mihály
1977	Esemény – Elbeszélés – Közösség. (Jegyzetek a verbális szemiotikához).
In: Istvánovits Márton–Kríza Ildikó (szerk.): A komikum és a humor megjelenésének formái a folklórban. 61–85. Budapest, MTA Néprajzi Kutató
Csoport.
1979	Codes and/or Cultures: Approaches to Ethnosemiotics. In: Józsa Péter
(ed.): Studies in Cultural Semiotics. 5–32. Budapest, Népművelési Intézet.
Hoppál Mihály–Küllős Imola–Manga János szerk.
1974 Emlékül hagyom... Budapest, Gondolat Könyvkiadó.
Horváth István
1971 Magyarózdi toronyalja. Kolozsvár, Dácia.
Kardos László
1943 Az Őrség népi táplálkozása. Budapest, A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára.
Kisbán Eszter
1966 A magyar kenyér. Néprajzi monográfia. Kandidátusi értekezés. Budapest.
1970 Újítások Észak-Dunántúl újkori népi táplálkozásában. Ethnographia
LXXXI. 2–4. 308–315.
Kiss Lajos
1958 Vásárhelyi hétköznapok. Budapest, Magvető Könyvkiadó.
Kuper, Jessica ed.
1977 The Anthropologists’ Cookbook. London – Henley, Routledge and Kegan
Paul.
Leach, Edmund
1974 Lévi-Strauss. London, Fontana.
Lévi-Strauss, Claude
1973 From Honey to Ashes. Introduction to a Science of Mythology 2. New York,
Harper and Row.
1977 The Roast and the Boiled. In: Kuper, Jessica (ed.): The Anthropologists’
Cookbook. 221–230. London, Routledge and Kegan Paul.

97

Folkloristica Varietas I.

Mauss, Marcel
1960 The Gift. London, Cohen and West.
Mádai Gyula
1966	Lakodalmi szokások Diósgyőrben 1910–1930 között. In: Bodgál Ferenc
(szerk.): Borsod megye népi hagyományai. 324–338. Miskolc.
Newall, Venetia
1976 A szimbolikus antropológia londoni iskolája. Budapest. (Szemiotikai Tanulmányok. 45.)
Pap Zoltán S.
1975 A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Budapest, Natura Kiadó.
P. Madar Ilona
1979 Zoboralja társadalma. (Előtanulmány a Magyarság Néprajzához – kézirat).
Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet Adattára.
Pócs Éva
1965	A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Néprajzi Közlemények X. 3–4.
Sebeok, Thomas A.
1972 Perspectives in Zoosemiotics. The Hague – Paris, Mouton.
Sebestyén Ádám
1972 A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Mádéfalvától napjainkig.
Szekszárd.
Tari István
1978	Régi herédi népszokások. Hatvani Füzetek 3. Hatvan.
Vankóné Dudás Juli
1976 Falum Galgamácsa. Szentendre. (Studia Comitatensia 4.)
Végh Antal
1978 Száz szatmári parasztétel. Budapest, Minerva Kiadó.
Watzlawick, Paul – Beavin, Janet Helmick – Jackson, Don D.
1973	Az emberi kommunikáció pragmatikája. In: Buda Béla (Vál. és szerk.)
Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény I. 179–195. Budapest, Tankönyvkiadó.
Wheelwright, Philip
1962 Metaphor and Reality. Bloomington, Indiana University Press.
Zolnay László
1977 Kincses Magyarország – Középkori művelődésünk történetéből. Budapest,
Magvető Könyvkiadó.

98

A mindennapok mitológiája
Falvédőszövegek Magyarországon

A 20. század utolsó évtizedeiben munkálkodó etnográfus egyre nagyobb zavarban van,
amikor kutatómunkája során egymás mellett talál igen ősi hiedelmeket, a szóbeli hagyomány réges-régi szövegeit és egészen új tárgyakat. Régi és új népszokás elemek
együtt élnek a lakodalmak és temetések rítusaiban, szólásmondások és nyelvi fordulatok
őrzik hajdani társadalmi különbségek emlékét, miközben középkori boszorkányegyesületek alakulnak a nagyvárosokban s a tömegkommunikációs eszközök népszerűsítik
az egykori népviseleteket és néptáncokat, s a városi háziasszonyok a régi falusi konyha
ínyencségeit készítik egymással versengve. A volt parasztok a városi piacra hordják a
régi hímzéseiket és szőtteseiket, hogy az így szerzett pénzen kávéfőzőt, teflonedényt,
táskarádiót és divatos városi ruhát vegyenek magunknak.
Mindennapi folklór, mint életvilág
Átmeneti kor, szokták mondani, de ha jól meggondoljuk, minden kor átmeneti volt,
tehát egy ilyen üres állítással semmire sem jutunk az etnográfiai kutatásokban. Inkább az látszik célravezető módszertani lépésnek, ha megpróbáljuk megkeresni azokat
a tárgyi vagy szövegemlékeket, amelyeknek a segítségével a változás konkrét formában
tetten érhető. Van a kultúrának néhány agyonkutatott területe (mint pl. a ballada, a
mese vagy a népművészet) és van jó néhány agyonhallgatott része, melyet nem vizsgált
senki. Ez a perifériák területe és olyan jelenségek tartoznak ide, melyeket nem tudtak
egykönnyen meghatározni, kategóriákba sorolni. Az ún. népi vagy paraszti kultúra és
a polgári, illetve kispolgári kultúra határvidékén a hímzéssel előállított falvédők ebbe
a kategóriába tartoznak. Ezeket a gyűjtők figyelemre se méltatták egészen a hetvenesnyolcvanas évekig. Ekkor az egyik vidéki múzeum fiatal igazgatója több mint ezer
darabból áll gyűjteményt szedett össze és mutatott be egy kiállításon.1
Ezek a hímzett vászon falvédők a mindennapi élet tárgyai voltak, a konyhák díszei.
A rajtuk látható képek és szövegek sokféle variációban kerültek elő már ebben az egyezer darabot számláló gyűjteményében is. A kép- és szöveg- változatokban a klasszikus
folklórból jól ismert variálódás szabályszerűségei fedezhetők fel: kihagyások és betoldások, változtatások, szövegromlások, a félreértések és a sztereotípia-teremtés „alkotó”
eszközeinek használata.
Folklór ez nemcsak létrejöttét tekintve, hanem a felhasznált alkotóelemek készletét
tekintve is. Hiszen ismert közmondások, szólások, szentenciák, tanácsok keverednek
1

	Kovács (szerk.) 1980.
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népdal, közkedvelt magyar nóta-, operett- és slágerszövegekkel, amelyek az utóbbi évtizedekben akár tetszik, akár nem, faluhelyen átvették a korábbi népdalok helyét a mulatások énekrepertoárjában.
A folklór definíciója manapság, a kultúrának szélesebb területeit határolja körül,
mint régen. Míg korábban elsősorban az esztétikailag értékes szövegeket tekintették
folklórnak, addig ma már a hétköznapok legkülönfélébb megnyilatkozásaiban – az
etnikus ételkészítési módoktól a beszédfordulatokig és a szabadidő eltöltését szolgáló
szórakozásokig – is felfedezik a kutatók a folklór jellemző jegyeit.2
S ez az a pont, ahol érdemes néhány szót szólni a mindennapok világáról, mint egy
olyan módszertani fogódzóról, amely használható elméleti keretet ad a most bemutatásra kerülő anyaghoz. Ez pedig a már az Edmund Husserl által posztulált, majd később Alfréd Schütz által kidolgozott „Lebenswelt” koncepciója. Elgondolásai szerint az
életvilág, a maga totalitásában, mint természeti és társadalmi világ, egyszerre színtere és
célja, az egyén és a többiek (magam és mások) kölcsönös cselekvésének. Egészen egyszerűen azt a közvetlen valóságdarabot nevezhetjük így, amelyet magunk körül készen
találunk és amelyet a legközvetlenebb, természetes módon az érzékeinkkel elérhetünk.
Ez mindenekelőtt ahhoz a feltevéshez vezet, hogy azok a tapasztalatok, amelyeknek
igazáról korábban már meggyőződtünk, a későbbiekben is igaznak bizonyulnak, s a
már egyszer bevált cselekvések ismétlése elégnek bizonyul a mindennapok rutincselekvéseinek végrehajtásához. Ez a természetes attitűd az alapja annak, hogy az ember az
életvilágot rákérdezés nélkül fogadhatja el olyannak, amilyen.
A „filozófiai szociológiának” ez a közelítése igen fontos hozzájárulásnak tűnik a mindennapok világának megértéséhez. Ahogy Alfred Schütz és Thomas Luckman írta:
„Életvilágom tehát kezdettől fogva nem az én magánvilágom, hanem interszubjektív: valóságának alapstruktúrája közös valamennyiünk számára. Magától értetődő számomra, hogy
bizonyos fokig tudomást szerezhetek embertársaim élményeiről, pl. cselekvésük indítékairól,
mint ahogy feltételezem, hogy ugyanez érvényes megfordítva is... Az életvilág mindennapi
valósága tehát nemcsak az általam tapasztalt »természetet« foglalja magában, hanem azt a
társadalmi, illetve kultúrvilágot is, amelyben fellelem magam. Az életvilágot nem merítik
ki azok a pusztán anyagi tárgyak és események, amelyekkel környezetemben találkozom.
Ezek persze környezetem alkotórészei, ám ehhez a környezethez tartoznak mindazok az
értelemrétegek is, amelyek nyomán természeti dolgok kultúrobjektumokká, emberi testek
emberekké alakulnak át... Az életvilág, a maga totalitásában, mint természeti és társadalmi
világ, egyszerre színtere és célja magam és mások kölcsönös cselekvésének. ”3

Amikor tehát a mindennapok kultúrájának jelenségeit vizsgáljuk, akkor éppen
ezen fenti idézet szellemében kell eljárnunk, hiszen csak a mindennapi életvilágban
konstituálódhat egy csoport számára közös kommunikatív környezet. Más szavakkal
a mindennapok életvilága az ember elsődleges és kitüntetett valósága.4
	Toelken 1979.
	Schütz–Luckmann 1984: 269.
4
	Schütz–Luckmann 1984: 269.
2
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Történeti jegyzetek
Az etnográfiai leírásokat szinte napjainkig az a szemlélet uralta, hogy régi népi vagy
populáris kultúrának inkább csak az ünnepi jelenségeit, a színes tárgyait vizsgálták. Az
ünnepi szokásokat, a szép viseletét, a díszített házakat és a „tiszta szobát”. A köznapok
világa kívül esett a kutatók érdeklődésén, nem is szólva a konyháról, ahol pedig a régi
falusi élet kilencven százaléka zajlott.
Így aztán nem csodálkozhatunk azon, hogy a konyha díszítései teljesen elkerülték
a néprajzosok figyelmét, köztük azok a népi hímzések is, amelyekkel a lányok és as�szonyok a konyhájukat díszítették. Egy német néprajzkutató, Éva Stíllé igen alapos
kutatómunka után megpróbálta felderíteni a hímzett „falvédők” eredetét.5 Kimutatta,
hogy ebben az esetben valóban egy „lesüllyedt Kulturgut”-ról van szó. A 19. század
közepétől sorra alapították Európa-szerte az iparművészeti múzeumokat (1857-ben
London, 1864-ben Bécs, 1867-ben Berlin, 1872-ben Budapest), melyeknek kiállításai
azt a célt szolgálták, hogy a szép tárgyak bemutatásával, példákkal szolgáljanak az ipari
termelés és az egyének számára.
A közízlés nemesítésén fáradozott a bécsi iparművészeti múzeum igazgatója, Jakob
Falke, aki 1871-ben kiadott „művészet a lakásban” című történeti és esztétikai tanulmányokat tartalmazó munkájában megkísérelte helyes irányba terelni a művészietlen
kézimunkákat. Elítélte a korabeli hímzőgyakorlatot, amely a barokk és rokokó stílusú
tájképeket igyekezett utánozni tarkabarka színekkel. A festményt mímelő kézimunkák
helyett Falke a 16–17. században gyakorolt lapos öltéseket alkalmazó hímzések felújítását javasolta, amely követni képes az áttekinthető rajz egyszerű vonalát. Könyvében
néhány példát is adott a figurális és gyakran feliratos hímzésmintákból. Németországban a berlini Iparművészeti Múzeum igazgatója Julius Lessing népszerűsítette az ónémet feliratos vászonhímzéseket, és egy kézimunkázó nők számára kiadott könyvben
(1879-ben) egész sorozatot közöl a hímzésekre illő mondásokból, feliratokból.6
Eleinte csak a vagyonosabb polgárság köreiben terjedt el a hímzésdivat, de később
a kispolgári, majd pedig a munkásrétegekben is. A feliratos hímzések, melyek eleinte
a szobákat díszítették, fokozatosan kiszorultak a konyhába. A társadalmi alászállással
egyidejűleg funkcióváltozás is történt. A díszítő szerepű szobai hímzés a konyhában
a falakra került „falvédőnek”.
Ahogy a 19. század végén a konyhai tűzhelyek modernizálódtak, megváltozott
a konyha képe is, díszíteni kezdték, s erre kiválóan alkalmasak voltak a hímzett és
szöveges falvédők. A századfordulón már szerte Európában, az angol, a holland, a svéd
munkásság, sőt a parasztság körében is megtalálhatók voltak a hímzett falvédők, éppen
úgy, mint az Osztrák–Magyar Monarchia országaiban.
Egy budapesti kézimunka- és hímzésszaküzlet 1915. évi árjegyzéke a többnyire
német nyelvű mintakönyvek mellett egy francia kötetet is kínált. A korabeli magyar
nyelvű háztartási és divatújságok és külföldi minták és képek mellett ajánlottak olyan
	Stille 1980.
Falke Jakob törekvéseit K. Csilléry Klára ismertette 1980.
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előnyomott mintákat, amelyek az akkor alakuló „magyaros díszítő stíl” jegyeit viselték
magukon. A paraszti életből vett életképek mellett a szegélyek díszítményei az egyes
vidékekre jellemzőnek vélt matyó, vagy kalotaszegi, vagy kalocsai hímzések utánzatai
voltak. Az ajánlatok között minták találhatók a konyhai edénytartó kredencre, az asztalra, a vizespadra, a szenes- és szeméttartó ládára terítendő hímzések elkészítésére. Adatok
vannak arra, hogy a 20. század első évtizedeitől a Pest környéki piacokon nagy tételben
árusítottak előnyomott falvédőket, amelyek a szorgos asszonyi kezek munkája nyomán
nyerték el végső színes formájukat, egészen a hatvanas évekig. Egy tiszavirág-életű kulturális tárgy megjelenése és használatából való kiszorulása szinte a szemünk előtt játszódott
le. Sok helyen, főleg faluhelyen még ma is használatban vannak, de ha a régi darabokat
még őrzik is, újabb darabokat már nemigen készítenek: a falvédődivatnak vége.
Mégsem lesz talán érdektelen megismerni – éppen mert eltűnőben van – ezt a jelenséget, hiszen majd több évtizeden keresztül asszonyok órák százait, szabadidejüket fordították e kis vászondarabok kivarrására. Egymásnak adták az előnyomott mintákat,
sőt maguk is változtattak a szövegen és a képeken - úgy mondhatnánk, sajátos népművészetté lett a falvédők készítése, varrogatása. A kivarrott kendők végül a szoba, vagy a
konyha előkelő helyére kerültek, a fényképek, a házi áldás és a falinaptár társaságába.
A városi tömegtermelés természetesen (hiszen mindenki egyforma, s előre elkészített
sémát kapott kézbe) ki-ki a maga ízlése és kézügyessége szerint fejezhette be. Az egyéni
alkotás érzését kölcsönözték az egyénnek a hímzett falvédők, noha az értékek, melyeket kommunikáltak a közösség által elfogadott értékrendhez igazítottak, s a kép, amit
sugároztak, nagyrészt sztereotípiákat mutatott.
Kép- és szövegvilágok
Vizsgáljuk meg közelebbről azt az életvitelt, amelyet a fal védők képei és szövegei megteremtenek, elérhetővé tesznek. Érdekes megfigyelni, hogy a falusi élet idilli képe milyen gyakori témája a falvédőknek.
„Bármerre visz sorsom útja,
hazavágyom csendes, kis falumba.”

A kép falusi házakat, templomot és útszéli keresztet ábrázol, juhnyájat, a konyhában kemencét és többnyire álparaszti népviseletbe öltözött legényt és lányt (a fiún szűr,
lobogós ujjú ing, a leányon párta). Jellegzetes álidill ez, főként az elképzelt falusi élet
jellemző jegye a kifestőkönyvek és a mézeskalácsszívek világában. Ez éppen olyan egyszerűsítést és sematizálást jelent, mint ami a népszerű nóták szövegei is terjesztettek.
„Juhászbojtár terelgeti a nyáját
Szomorúan fújja furulyáját”
„Befordultam a konyhára
Rágyújtottam a pipára. ”
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Költői reminiszcenciák csengenek vissza ezekben a sorokban.
Amikor végignéztük a falvédőgyűjteményt, egy dolog nagyon szembetűnő volt, ez
pedig az annak kedvesen konyha centrikus szemlélete. Következik ez mindjárt abból,
hogy a tárgyak a konyha díszítésére készültek és a gondolatvilág, amelyet kifejeznek,
alig lép túl a sütés-főzés és evés világán. S természetesen a férfi az, akiért az egész történik. A feliratok együtteséből könnyedén összeállítható lenne a falvédőkultúra konyhai
tízparancsolata.
„Ki az urát szereti, jó ebédet főz neki”
„Könnyebb beszélni, mint tenni
Nehezebb főzni, mint enni”
„Asszony vagyok szeretem a szót,
A szép konyhát, az ételt, a jót!”
„Rendes és tiszta a konyhám,
így tanított az édesanyám!”
„Az én konyhám tükröm nekem.
Tisztasága boldoggá tesz engem!”
„Az én uram a jó ételt szereti.
Sütök is én, főzök is én őneki ”
„Igaz, hogy még kicsi vagyok.
Sütni-főzni máris tudok”
„Kis szakácsnők, drága lányok.
Vacsorára ma kit vártok?”
„Hideg konyha, üres tál.
Nem sok vendégre talál”
„Ne járjon konyhába az a férj
Aki a főzéshez úgysem ért”
„Ne járjon a férj a konyhába
Ne szóljon az asszony dolgába”
„Rendes asszony gondja
A tiszta szép konyha”
„Asszony dísze a tiszta konyha”
„Az én konyhám azért fényes,
Mert az uram nagyon kényes”
„Minden lányból asszony lesz,
Ha jól ért a főzéshez”
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„A konyhapénz legyen elég
Mindig finom lesz az ebéd”

A konyhák berendezettsége, hangsúlyozott gazdagsága a képek többségén nem az
alsó középosztály szegényes konyháit mintázza, hanem sokkal gazdagabb annál. Árulkodó a főszereplő ruházata is, hiszen a cselédlány, illetve a szobalány formaruhájára
emlékeztet. A férjként megjelenő férfi pedig mintha látogatóba toppanna be inkább,
semmint evésre. Aki igazából ismeri a falvédők környezetét, jól tudja, hogy a falvédőkkel ékesített konyhában éppen a hímzések árnyékában esznek a munkából fáradtan
hazaérkező férfiak. Jól látszik, hogy nem a saját konyháról van szó, mert sokszor két
asszony látható a képen, és csak az egyik főz. Világos, hogy a gazdaasszony és a szakácsnő, vagy cselédlány viszonylat rajza ez! Nem szólva a hatalmas tűzhelyekről és a
berendezés meg az ételek választékos voltáról. Vágyakról vallanak ezek a képek, amelyeket hímzés formájában odavarázsoltak a szegényes konyhák falára. A konyha az élet
legfontosabb színhelye. Még a féltékeny figyelmeztetés is a konyhában hangzik el:
„Férjecském, ha itthon nem maradsz
Legközelebb helyettest találhatsz!”

és gyakrabban olvasható a büszkeségtől feszülő kijelentés:
„Az én uram csak a vizet issza,
Nem siratom a lányságom vissza!”

Nem kell különösebb pszichoanalitikus belemagyarázás a fiatalasszony örömének
megértéséhez, amikor azt mondja a falvédőn:
„Kora reggel ily szerencse virradt rám
kéményseprő látogatja a konyhám”.

A mindennapok mitológiája jelenik meg a falvédőkön. Meleg, ételszagú, egyszerű
erkölcsi alapelveken nyugvó életvilág ez. A vágyak világa, amely egy kispolgári és középszerű életszínvonal vágya, és amely ott lebegett a „város érdes részén” lakó munkásrétegek nagyobbik felének szeme előtt. Nem lehet véletlen, hogy éppen ez a társadalmi
réteg volt az, melynek körében ez a tömegművészet oly népszerűvé vált.
A felhőtlen idill volt az, ami szintén gyakran megfogalmazódott a falvédők nyelvén:
„Meleg otthon, jó feleség,
a férjeknek nem kell egyéb ”

109

Folkloristica Varietas I.

110

A mindennapok mitológiája

(Ugyanakkor a nő egyedül áll a képen!) Operettkettős pózban – két rózsa között – álló pár a következő vágyjelszó alatt:
„Szívemnek, lelkemnek az a kívánsága
éljek én férjemmel örök boldogságban”.

Sokszor szentenciaszerűen tömör a megállapítás:
„Nincs nagyobb földi boldogság
mint a szerelemből kötött házasság”.

A józan praktikus ész azonban ebben a témában is megszólal:
„Nekem olyan ember kell
Ki más nő után nem jár el
Jó sok pénzt keressen
És csak engem szeressen”.

Több száz falvédőszöveg és -kép átvizsgálása után megállapíthatjuk, hogy a tömegkultúrában egy valami nagyon pontosan működik: a kiválasztó és szűrő mechanizmus.
Csak az idillt, a problémamentes világlátást engedi át a szűrő, ez a láthatatlan közösségi
cenzor. Az életvilág idilli, meg nem kérdőjelezhető elemei jelentek meg a hímzéseken.
S ha igaz az idill ábrázolása a külvárosi, kispolgári és munkáskonyhák világának ábrázolásában, akkor még fokozottabban így van ez a paraszti világ, a falu képének „falvédői világával”. Azt mondhatjuk, hogy ez a világ lényegében a magyar nóták világa, és
semmi köze nincs a falu valódi arcához. Mint ahogy az egész „műfaj” képi anyagának
kliséi azt sugallják, hogy éppen a faluból a városba felkerült – vagyis a sehova sem tartozó, de nosztalgiával még a faluba visszavágyódó – munkásréteg érzelmei nyernek itt
megfogalmazást. A cselédlány vágyakozása ez:
„Ha bármerre visz sorsom útja
Haza vágyom csendes kis falumba”
„Magyar nóta, magyar szív
Messze földről visszahív... ”

A magyar nóták közül a legnépszerűbbek kerültek a falvédőkre, azok, amelyeket
oly gyakran lehetett hallani a rádió „Szív küldi” műsorában (az 1950-es években),
illetve a cigányzenés éttermekben:
„Gyere Bodri kutyám, szedd a sátorfádat... ”
„Rácsos kapu, rácsos ablak... ”
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„Csak egy kislány van a világon... ”
„Én vagyok a falu rossza egyedül... ”
„Julcsa, ha kimegyen a piacra... ”
„Kis kertemben rozmaringot ültettem... ”
„Vártalak a keresztútnál...”
„Itthagyom a falutokat nemsokára... ”

Talán a szorgos feleség így akart kedveskedni szeretett férjének, kedvenc nótájának
kezdősorait hímezve a falvédőre. Hiszen tudni való, hogy a „mulatás” betetőzése éppen
az a jelenet, amikor a cigány elhúzza az illető nótáját, nevezetes emlékek fűződhetnek
egy-egy ilyen mulatáshoz. Nosztalgikus kötődés ez a személyes múlthoz, a régi lakóhelyhez: az idilli faluhoz, a távolban élő szülőkhöz, a nagycsaládhoz, a még falun élő
rokonsághoz.
Természetesen a mindenkori divatos slágerek és magyar nóták kezdősorai szintén
megjelennek a falvédőkön. A két „műfaj” egymásra talált, s kéz a kézben andalognak
s éneklik, hogy:
„Szállj te madár vidd a szívemet... ”
„Ne hagyd el soha, aki téged szívből imád... ”
„Hálás szívvel köszönöm a sorsnak... ”
„Oly távol, messze van hazám...”
„Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én...”
„Nem adlak másnak, nekem rendelt az élet... ”

– és még jó néhány példát lehetne idézni, de a fentiek is meggyőzhetnek mindenkit, hogy nem is oly régiek ezek a népszerű melódiák és szövegeik. Vagyis most
nemrégiben keletkeztek, s népszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, hogy felkerültek
a falvédőkre.
A vallásos tematika megjelenése is természetes, inkább az lenne furcsa, ha ez elmaradt volna. A világképnek szerves része volt a vallás, a vallásos érzelmek, illetve a túlzott vallásosság, külső jeleként elkészítették a nyomtatásban is kapható „házi áldások”
hímzett változatait. Általában elmondható a falvédőkről, hogy valamit manifesztálni
akarnak, valami olyasmit talán, ami éppen hiányzik a házból, a nagyon is szegényes
felszerelésű konyhából. Hallgassuk csak a példát a falvédőről:
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„Szeretett, szerencse
Boldogság és béke
Legyen hajlékunk
Állandó vendége!”

Idilli világot sejtet az a tény is, hogy a virágszimbolika nyilvánvaló jeleit léptennyomon tapasztalhatjuk:
„A rózsa azt jelenti, hű vagyok,
a szegfű azt, hogy a tiéd maradok,
a nefelejcs, hogy el ne felejts, mert elhervadok!”

Egy tucat virágkoszorút számoltunk össze a falvédőkön és háromtucatnyi hímzésre
rajzolták virággal kézben az asszonyokat, leányokat, hol a boldogság, hol meg a bánat
szövegkörnyezetében:
„Halványsárga rózsa, ha tudnál beszélni,
elmondanád nékem nem érdemes élni.”

Egy másik változat éppen ellenkezőleg, optimista hangot üt meg:
„...Elmondanám neked, érdemes élni!”

Büszkén írták a falra, illetve a falvédőre, hogy:
„Virágos kert az én szívem!”

A nőnek és a virágnak az azonosítása régi jelkép az európai és más népek folklórjában,
így aztán ennek hatása alól nem vonhatta ki magát a falvédőhímzők széles rétege sem:
„Legszebb a földön a leány és a virág
Ki ezeket szereti azé a világ!”

Hasonlóan mély értelmű szentenciák a következők is:
„Nincsen rózsa tövis nélkül
Nincs szerelem bánat nélkül”
„Rövid az élet, hosszú a sír
Bolond ki búsul, bolond ki sír!”

A konyhafilozófia termékei ezek, a rendíthetetlen materiális létszemlélet bizonyítékai a közmondások józanságával fűszerezve:
„Akármilyen kedves vendég / Három napig untig elég!”
Érdemes figyelmet szentelni a férfi és a nő együttes megjelenésének a falvédők ábrázolásain. Nemcsak a legtöbbször említik valamilyen módon a férfit, de meg is jelenítik,
mégpedig párosán. Udvarlásra készen áll a nő mögött, a kezét fogja vagy a vállát, virá114
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got ad át neki, sőt az asztalnál ülnek és esznek. A szereplő ruházata kész divattörténeti
tanulmány - persze a falvédők szemüvegén át nézve –, s mivel ezeket a hímzéseket nem
látták el készítésük idején évszámokkal, a ruhadivatból jó közelítéssel következtetni
lehet készítésük idejére. Érdekes, hogy a férfi kivétel nélkül nyakkendős, afféle „úriember” forma kalappal, sokszor sétabottal jelenik meg. Ez nem nosztalgia, túl egyszerű
lenne így értékelni, hiszen inkább arról van szó, hogy ez a férfitípus volt az, amely
a készítők szemében, értékrendjében az ideális, vagyis az elérhetetlen alak volt.
A „műfaj” jellegzetes vonása két képen is jól szemlélhető: sem a keretező
virággirlandok, sem pedig a szöveg nincs lényegi kapcsolatban a fő mondanivalóval.
Az egyiken ugyanis a felírás:
„Itt hagyom a falutokat nemsokára
Elmegyek én titőletek más országba”
– míg a másokon a következőképpen szól:
„Tenyeremen hordom
Lehozom a csillagot én
Csak a szeme rám nevessen
És szeressen belém... ”
S minthogy nincs kapcsolat a keret és belső kép között a falvédőkön, éppen úgy
nincsen kapcsolat a való világ és a falvédők világa között, pontosabban egy vágyvilágot
ábrázolnak, ami azért ha áttételesen is, de mégiscsak sokat mond a hímzések készítőinek
értékrendjéről. A mindennapok folklórját és mitológiáját lehet rekonstruálni a képek
és szöveg segítségével – egy sohasem volt, hanem csak elképzelt életvilágot, a vágyak
világát.
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A helyi folklór mint identitásjelkép

A néphagyomány, melyet a köznapi szóhasználat gyakran az idegen eredetű folklór szóval
helyettesít, magába foglalja egy adott közösség kulturális örökségét. Ez az évszázadok
során kialakított és felhalmozott tudásanyag (mert ez az angol folklore szó igazi értelme – lore = tudás) az, amelyből a nép (folk = nép) mindig merít, amelyhez visszatér.
A hagyomány segítségével alakul ki egy-egy történetileg összetartozó közösség kulturális arculata, azon megkülönböztető jegyeknek a sorozata, amelyeknek segítségével
meghatározzák önmagukat. Az egyén a közösséghez tartozás normáit kapja, illetve
tanulja meg a hagyományból. Más szavakkal identitása a kulturális hagyományok
talajában gyökerezik. Önazonosítása éppen a hagyományok diktálta szabályok és viselkedésminták elfogadása, vagy elutasításának szakadatlan váltakozásában jön létre.
Lássunk ezek után egy konkrét esettanulmányt, hogyan is működik a folklór, mint
eszköz a lokális identitás kialakításának folyamatában.
Az ország északkeleti részében, a Zempléni hegyvidék festői táján, közvetlenül
a csehszlovák határ mellett található Pusztafalu. A község lakóinak száma ötszáz körül van, a lakóházak száma száztíz. Ezt a hegyek közé zárt területet és az ott található
falvakat a magyar néprajzi szakirodalom Hegyköz néven tartja számon. A hegyközi
falvak közül több már a 13. századtól kezdve szerepel az oklevelekben,1 így elmondható, hogy a lakosság, legalábbis annak egy része középkori eredetű ezen a vidéken.
A pusztafalusi emberek történeti tudata is megőrzött valami homályos és ellentmondásos emléket a régmúlt időkből:
„A mondás szerint a pusztafalusi emberek, az itt lakó emberek, tudomásunk szerint
Károlyfalváról kerültek ide. Az a mondás járja, hogy annak idején tatárjárás volt az
országban, meg ez tény és igaz is, hogy az őseink elbujdostak Károlyfalváról ide, Pusztafaluba... (részletek két idősebb férfi visszaemlékezéséből)...”
„...az őseink a tatárjárás elől ide bujdostak, mert itt erdőség volt teljes egészében,
úgyhogy úgy gondolták, hogy itt nyugodtan tudhassák eltölteni napjaikat, hogy ide
a tatárok nem érnek el...”2

Más visszaemlékezések és a környékbeli falvak lakosai szerint a pusztafalusiak tatár
eredetűek.3 Az egész környék a szomszédos füzéri vár birtokához tartozott, s a terület
Petercsák 1978: 6.
1978–1979-ben néprajzi dokumentumfilm készült Pusztafalu címmel. Rendezte: Szakály István.
Szakértők: Hoppál Mihály és Mátyus Alice.
3
	Mátyus 1984: 26.
1
2
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a Rákóczi-szabadságharc fegyveres harcai, majd az 1711-ben pusztító pestis során szinte teljesen elnéptelenedett. Valószínűleg erre utal a falu mai neve: Pusztafalu, feltehető,
hogy eredeti jelentése az „elnéptelenedett község” volt! Az ilyen lakos nélkül maradt
községekben a 17. század végén megkezdődött az északi területekről a szlovákok és a
kárpátukránok (ruszinok) betelepítése (ezt jelzi a falunkban oly gyakori szláv családnevek: Bacsó, Hutkai, Homáczki).4
Maga a falu egy mély völgykatlanban fekszik, melyet erdőkkel borított hegyek öveznek, így a mezőgazdasági munkára alkalmas földterület nagyon szűkösen állt rendelkezésre. Ami kevés föld volt, az is gyengén termő, ezért a pusztafalusiak – hasonlóan
a környékbeli falvak lakóihoz – erdőmunkások voltak, a Károlyi grófok uradalmához
tartozó hatalmas erdőségekben. Nyaranta rendszeresen lejártak a Bodrogközbe (pl.
Karcsára), meg az Alföldre aratni. Ez részes aratás volt, melynek során a múlt században még a termés kilenced részéért dolgoztak, a 20. század első évtizedeiben már csak
az egy tizenketted részéért.5
Az első világháború után a községhez tartozó földek jelentős része Csehszlovákiához került, a második világháború után pedig több szakaszban gyökeresen átalakult
a kis faluközösség társadalmi élete. Különösen az 1945 utáni földosztás hozott nagy
változást, mert az eddig csak néhány hold földdel rendelkező szegény erdőmunkások
öt-tíz holdas parasztokká lettek (a kapott földterület egy része erdő volt). Ez a „boldog”
állapot nem tartott sokáig, mert a gyenge minőségű föld, a rossz gazdasági adottságok
ellenére meg kellett alakítani a mezőgazdasági termelőszövetkezetet. Szemléletes képet
fest az új helyzetről egy 1984-ben megjelent lírai szociográfia:
„A rokoni kapcsolatok, amik addig a kölcsönös segélynyújtás alapját jelentették, most
kiváltságokká lettek. Az erdőosztás okozta billenő egyensúlyt tovább fokozta, hogy a beszolgáltatások a többi földdel rendelkező, tehetősebb családokat sújtotta jobban. 1960ban téeszesítették Pusztafalut. Ezt csak úgy lehetett elviselni, ha mindenki belépett. Az a
két gazda, aki nem lépett be, az egyik bolond, a másik még bolondabb a falu szemében...
(az egyik eladta a földjét, a másik elitta mindenét)... Még a legnekikeseredettebb embert
is vitte valami tovább. Ha más nem történt vele, hát indult a földje, ment a lova után.
Legalább azt tudja, mit csinálnak vele. Legalább annak ő viselje tovább gondját...”6

A pusztafalusi termelőszövetkezet, az 1977-ben bekövetkezett összevonásig, amikor néhány környező falu TSz-ét egybeolvasztották, a jól működő, jól fizető, tehát
tisztességes keresetet nyújtó közös gazdaságok közé tartozott. Így a faluban élők az
elmúlt három évtized folyamán, a háború utáni évek szegénysége és az erőszakos kollektivizálás emlékei ellenére, az életszínvonal mondhatni töretlen emelkedését érzékelhették. Talán ez volt, az oka annak, hogy a falu lakossága az elmúlt évtizedekben
kevésbé csökkent, mint másutt, sőt az utóbbi években a csökkenés megállt és a fiatalok
Petercsák 1978: 7–8.
Petercsák 1978: 9.
6
	Mátyus 1984: 30.
4
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már szívesen maradtak a faluban. Hozzájárult ehhez, hogy az egyik közeli község,
Hollóháza, dinamikusan fejlődő kerámiaüzemében sokan találtak munkát a fiatalok
közül. A másik ok, amit gyakran említettek a község lakói, hogy a hetvenes évek végére, a nyolcvanas évek elejére a falusi életforma újra vonzóvá vált. A faluból városra
költözés, az ottani lakásszerzés sokkal több nehézséggel járt, mint egy szép és kényelmes
ház felépítése a faluban. A kényelmet szolgáló háztartási gépek beszerzése már nem okoz
gondot, s a rádió és különösen a televízió házhoz szállítja a mindennapi szórakozást.
A döntő változást mégis az hozta, hogy az iparban végzett munka, a biztos havi kereset, különösen a fiatalok számára lehetővé tette bizonyos „tartós” anyagi javak, illetve
presztízstárgyak, luxus fogyasztási cikkek (pl. új ház, motorkerékpár, háztartási gépek,
televízió, gépkocsi) beszerzését.7 Egész egyszerűen falunk, annyi más magyar kisfaluhoz hasonlóan, lehetőségeihez mérten, berendezkedett a pillanatnyi gazdagodásra.
Földrajzi helyzete miatt Pusztafalu a harmincas években meglehetősen elzárt volt
a külvilágtól, ezért ott sokféle régies hagyomány, sőt a jobbágy életforma emléke fennmaradt. A változásokat mégis igen jól nyomon lehet követni, mert 1939-ben három kitűnő
néprajzkutató alapos leírást adott a falu népi építkezéséről, kendermunkájáról, népviseletéről,8 a paraszti gazdálkodás, elsősorban a földművelés ágairól.9 valamint a népszokások,
többek között a lakodalom, a temetés és a keresztelő szokásvilágáról.10 Nem véletlenül
választották az akkori idők néprajzosai éppen ezt a nagyon szegény községet, hiszen
céljuk az volt, hogy megörökítsék a régi életforma számos archaikus vonását. Több
mint kétszáz fényképet készítettek a zempléni Hegyköz jellegzetes szabadkéményes és
cserepes-kabolás (a szabadtűzhelyes) háztípusáról, valamint a népviseletről, amelynek
egyes darabjai még híven őrizték a régi jobbágyviseletet.11
A népszokások leírásából az tűnt ki, hogy a faluban különösen erősen éltek a közösségi érzést erősítő összejövetelek szokásai (a keresztelő, a lakodalom és a temetés),
amelyek az egész falu népét megmozgató események voltak. Így például régen Pusztafaluban a lakodalom előtt „kézfogót” is tartottak, amelynek alkalmából jegybokrétát
készítettek, s a jeles alkalomra a menyasszony teljes rokonságát, a leánypajtásait is
meghívták.12 Nemrégiben egy kitűnő összefoglalás készült ezekről a közösségi eseményekről,13 melyekre az idősebb nemzedék tagjai is emlékeznek. Lényegében az ötvenes
évek közepéig rendszeresek voltak a faluban a vasárnap délutáni, vagy esti táncok,
ezek a zenés mulatságok, amelyeket tavasztól őszig a szabadban tartottak, voltak ún.
hétvégi vagy kisbálok. Ezek az összejövetelek spontánul szerveződtek és inkább egy-egy
szűkebb közösség szórakozását elégítették ki.
Más volt a helyzet a jeles napokon, a nagyobb ünnepeken, az előre megszervezett
bálok esetében, amelyre mindenki hivatalos volt.
	Kriston Vizi 1981: 346.
	Gönyey 1939.
9
	Tagán 1939.
10
	Szendrey 1939.
11
	Gönyey 1939: 124–125.
12
	Szendrey 1939: 159.
13
	Kriston Vizi 1981: 343–345.
7
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„Ünnepi bálokat tartottak húsvét és pünkösd harmadik napján, karácsony másnapján,
valamint az újév fordulójakor. A fiatalabbak által előkészített ’rukkolási’ vagy ’bevonulási’ bál is gyakran vált hasonlóképpen széles körűvé. A bál helyisége lehetett a kocsma
vagy egyéb bérelt ház, később az iskola egyik terme. A helyiség lekötése és a zenészek
megfogadása egy-egy bál döntő mozzanata volt. Amikor Pusztafalunak nem volt állandó zenésztársasága, Kolbásáról (ma Csehszlovákia), Füzérről vagy Abaújvárról hívtak
muzsikusokat. ... A régi időkben két „bálgazda” irányításával folytak az előkészületek.
Ételről, s az ital megrendeléséről, valamint a helyszíni rend betartásáról is gondoskodniuk kellett.”14

A környező falvak fiataljai gyakran átjártak az egyik faluból a másikba a bálokra,
így Pusztafaluban is gyakran megfordultak a Füzérből, a Kajatárói és Nyíriből jött
legények.
Azért foglalkoztunk némiképp részletesebben a falu társadalmi életének bemutatásával, mert a következőkben is sok szó esik majd a táncról, a falu életében betöltött
szerepéről, valamint a néptánc közösségszervező erejéről. Mert Pusztafaluban még ma
is van összetartó ereje az együtténeklésnek, a közösségi együttlétnek. Ahogy egy szociológiai felmérés során megállapították: „Pusztafalun a régi társas helyzeteket csak
részben sikerült a televíziónak helyettesíteni.”15 Gyűjtőmunkánk során megfigyelhettük, hogy a népdalok szövegét mindenki tudta és többek között talán éppen ez a
közös szövegtudás alakította ki a pusztafalusiak erős kötődését a falujukhoz. A lokális
identitás a „szövegvilágok” közös ismeretén nyugszik, vagyis más szavakkal az egyéni
„élet-világ”-ok azonosságán alapul.16
A gyakori közös éneklés és a különös előszeretettel gyakorolt tánc, együttesen alakította és erősítette a pusztafalusiak öntudatát. Végül a környező falvakétól eltérő eredettudat és a kicsiszolt tánctudás is egymást kölcsönösen felerősítette. Így válik érthetővé,
hogy környezetük, és ők maguk is, identitásuk egyik kifejezőjét látják a táncban. Nem
véletlen, hogy a Gyöngyösbokréta-mozgalom tánccsoportjai között a pusztafalusiak
is ott voltak, és az sem véletlen, hogy ma is – egy „folklór utáni korban” – még
mindig működik a tánccsoport. Tekintsük át a történelmi utat a következőkben
a Gyöngyösbokrétától máig.
Híres volt a falu különleges táncairól, s az egyes táncok tudására már a második
világháború előtti években, a Gyöngyösbokréta-mozgalom kezdetekor felfigyeltek a
szakemberek. Ez a mozgalom a harmincas és negyvenes évek folklorizmusának egyik
jellegzetes megnyilvánulása volt. A különféle ünnepségek és fesztiválok alkalmával a
falvakból érkezett táncegyüttesek szerepeltek és a helyi népviseletben táncoltak. Lényegében a maguk által hitelesnek vélt folklórt vitték színpadra, mert a csoportok, és
a szólisták csak azt tudták előadni, amit egyébként is tudtak és közösségi mulatságaik
során gyakoroltak. így vallottak erről a pusztafalusiak:
	Kriston Vizi 1981: 344.
	Erdélyi 1980: 11.
16
	Az „élet-világ” fogalmáról lásd a filozófus Alfréd Schütz (1966).
14
15
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„Azok a bácsikák, akik az első tánccsoportban táncoltak, már mind meghaltak, már
csak egyedül én vagyok közülük... Paulini Béla jött ide ki Pusztafaluba és a Kiss Pali
tiszteletes urat kereste meg, a papunkat, hogy szervezzen itt egy csoportot, mert hallotta
hírét itten a régi népi szokásoknak. És megtetszett akkor nagyon Paulini Bélának, úgyhogy el kellett nekünk menni Pestre.” (Saját gyűjtés = S. gy.) „Kérdés: Miről volt híres
ez a pusztafalusi tánc-csoport? – Hát még itt abban az időben itt volt a legrégebbi tánc,
... se Füzéren, se Kajatán, erre a szomszéd községekben sehol se, nem táncolják! – Ez
csárdás! Meg vót benne ez a verbuválás! Biztos teccet már róla hallani, azzal kezdődött
a tánc eleje. Vót ilyen válltánc azzal mentek be és akkor körbeállták és azzal kezdődött
a verbuválás.”

Ezen a ponton talán nem lesz érdektelen, ha röviden visszatekintünk a Gyöngyösbokréta-mozgalom történetére, mert a pusztafalusiak tudatos hagyományápolásának
megindításában ennek a mozgalomnak meglehetősen nagy szerepe volt. Ez volt az első
államilag szervezett és támogatott „folklór” mozgalom Magyarországon, amelyik zászlajára jelszóként tűzte a különféle népművészeti hagyományok ápolását, fenntartását,
mégpedig a gyakorlás által. A leghelyesebb mozgalom alapítójának, Paulini Bélának
a szavait idézni, ahol a Gyöngyösbokréta jelentőségéről és történetéről írt:
„1931-ben történt, hogy az első magyar király, Szent István ünnepi hetében Budapest
székesfőváros először látta vendégül a Gyöngyösbokrétát: a népi csoportok eredeti népviseletben jelenve meg Budapesten, eldalolták ősi dalaikat, eltáncolták ősi táncaikat, bemutatták ősi szokásaikat és az egyszerű, de egymásra zuhogtatott népi megnyilvánulásokból kiderült, hogy a legnagyszerűbb élményt jelentik. Az első Gyöngyösbokrétában
csak tíz helység népi csoportjai vettek részt, s mindössze két napig csillogott a fővárosban, manapság az augusztus 20-ika körüli időkben már két héten át mintegy hatvan helység viselete, dalai, táncai, szokásai ragadják el a szemlélőt a szó legszorosabb
értelmében. – A magyar népművészet ápolása az idők folyamán országos és öntudatos
kultusz lett. A Gyöngyösbokréta első jelentkezése utáni harmadik esztendőben egy kulturális egyesület alakult, az Országos Magyar Bokréta Szövetség, alapszabályai szerint
a magyar népművészet minden ágának – az eredeti népdalnak, népi táncnak, népviseletnek, népszokásnak, művészi értelmű népiparnak, stb. országosan és összefoglalóan
való óvása, de új virágoztatása is. Ez a kulturális egyesület pedig egymás után alakítja
meg az ország mindama helységeiben, ahol a népművészeti alap tényleg megvan, helyi
egyesületeit, a bokrétákat. ...”
„Sok ezer bokrétás van az országban... És csak vezetők tartoznak az értelmiséghez,
a ‘működő’ tagok mind földművelők, a magyar bokréta-mozgalom tényleg a néppel
művelteti a népművészetet... Újra él az ősi népdal, népi tánc, szokás a bokrétás helységekben, nagy ünnepeken viselik is ott a gyönyörű helyi viseletét és a régi formák alapján
készülnek el ott újra a népi ipar termékei ... keletiesen pompás csodák a legteljesebb
nyugati kultúra közepette: ‘hétköznap nyugat, ünnepnap kelet’ a ma már oly nevezetes
jelige.”17

17

Paulini 1937.
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Az alapító-szervező Paulini Béla szavai egy művészember lelkesültségét tükrözik a látványosságként szemlélt néphagyomány, főként a virtuóz táncok és a színes népviselet
láttán. A bokrétás találkozók szervezője mindent abból a szempontból nézett, hogy a
produkció minél jobban hasson a színpadon, a művész szemével nézte a vidéki tánccsoport bemutatóit - állapította meg a kor nagy hatású néprajztudósa, Györffy István,
aki már akkor figyelmeztetett az egész vállalkozás, a bokrétás mozgalom veszélyeire:
„A tudomány érdeke nevében felügyelet alá kellene venni a Gyöngyös Bokrétát és
szakemberekkel kellene ellenőriztetni már a vidéki helyszínen, hogy hagyományköltés,
vagy hamisítás ne történjék. Evégből szakembereket kellene küldeni valamennyi eddigi Bokréta falujába, hogy azok a bemutatott hagyomány hitelességét megállapítsák, s
ami egyéni költés vagy változtatás, azt törölni kellene. Ezt annyival is inkább meg kell
tennünk, mert az idő a költött hagyományokat hitelessé avatja, s egy emberöltő múlva
az ifjabb nemzedék a költött hagyományokban tiszteletre méltó atyai örökséget lát, s
a jövő etnográfus-nemzedék e költött hagyományokat, mint ősi örökséget fogja összegyűjteni, majd pedig tudományos elméleteknek lesz alapja a költött hagyomány.”18

Éppen ezért később a néprajzkutatókat kirendelték a Gyöngyösbokrétás produkciók „hitelesítésére” s a látottakról jelentést kell íniok. Most egy ilyen helyszíni gyűjtési
naplóból vagy jelentésből idézek, s teszem ezt azért, mert e rövid részletben benne van
az egész mozgalom lényege, és a szakma viszonyulása 1938-ban a Gyöngyösbokrétamozgalomhoz:
„Az idei Gyöngyösbokréta előadásai is, mint az előző évbeliek a legnagyobb lelki gyönyörűséggel töltöttek el mindnyájunkat. Augusztus 14-től 25-ig állandó ünnepi hangulatban éltünk ... a Gyöngyösbokréta legelső színhelye a magyar hagyományok megőrzésének ... féltő gonddal kell vigyáznunk, hogy a Gyöngyösbokréta színre kerülő előadásai
szórul-szóra ragaszkodjanak a hagyományok hűségéhez.
Sajnos ezt több csoportnál minden küszködésünk dacára sem sikerült teljes mértékben elérnünk. Már pedig mennél nagyobb lett a siker, annál érzékenyebben kell vigyáznunk a hitelességre. A falun elnémult a magyar ének, megtorpantak a lábak a magyar
táncban és idegen érzések idegen stílusokat vittek be...
Örvendetesen állapíthattuk meg, hogy a múlt évi előadásokhoz képes színvonalban sokat emelkedtek az idei bokrétás előadások ... Egyes csoportokat éppen a hagyományokhoz való hű ragaszkodás tette vonzóvá, s a legnagyobb sikerük azoknak a
csoportoknak volt, amelyek érintetlenül minden művészieskedő hozzányúlás nélkül
adták elő tudományukat a legtermészetesebb módon. Ki kell emelnünk e tekintetben
a tiszapolgáriakat, a galgahévizieket, a cigándiakat, ezekkel együtt táncoltak a pusztafalvaiak...”19

A Bokrétások Lapja 1937 júliusi számában közreadott programban először jelent
meg, hogy a pusztafalusi tánccsoport is részt vesz a Gyöngyösbokrétások augusztusi
18
19

	Győrffy 1939: 79–80.
	Gönyey Sándor: Kéziratos jegyzetek a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárban. EA 5385. 2–3.
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találkozóján. Az együttest beharangozó szöveg az ország egyik „legérdekesebb néprajzi
szigetének” mondja a községet, ahol „a férfiak táncában a csizmaverés játszik nagy
szerepet.”20 Az egyes tánccsoportokról szóló néhány soros ismertetők természetesen
csak nagyon felületes leírást adhattak a bemutatókról. Az 1939. évi augusztus 17–18-i
műsorban szintén szerepelt a pusztafalui együttes a virágtánccal és a csapásolással. Még
ugyanezen év november 11-én pedig felléptek a Kassán megrendezett bokrétás bemutatón is. Ezekre az utazásokra és néhány mulatságos epizódra még ma is emlékeznek
a faluban, mert a történetek folklorizálódtak.
A Bokrétások havi lapja 1940-től A Hagyomány Szava címmel jelent meg, s a szokásos augusztusi találkozó résztvevői között 1941 és 1942-ben ott találjuk a pusztafalui együttest is.21 1943-ban nem utaznak Pestre, mert a visszaemlékezők szerint abban
az évben zuhant le Horthy Miklósnak, Magyarország akkori kormányzójának a fia,
s ezért elmaradt a Gyöngyösbokréta találkozó.
A Gyöngyösbokréta-mozgalomban való rendszeres részvétel, vagyis a helyi táncok
állandó gyakorlása, azt eredményezte, hogy a harmincas évek néptáncgyakorlatát egy
kicsiny, de lelkes csapat átmentette a háború utáni évekre. A hagyományt nem felejtették
el, úgyhogy amikor a ’40-es években a táncokat filmen örökítették meg a kutatók, még
igen gazdag anyagot találtak a községben. Így emlékszik vissza a gyűjtőútra és az akkori
filmezésre (1974. december 11-re) Falvay Károly néptánckutató, aki Molnár Istvánnal
együtt végezte a kutatást az akkori Népművészeti Intézet anyagi támogatásával:
„Edison fonográfot vittünk. Ottjártunkkor csinálták a Füzérkajatából bevezető köves
utat Pusztafaluba, ha jól emlékszem, gyalogszerrel mentünk át a megfagyott úton...
Még mindenki viseletben járt a faluban. Az emberek nagyon kedvesek és hálásak voltak
érdeklődésünkért, melynek ők voltak a ‘tárgyai’ ... bennünket kizárólag a tánctudásuk
érdekelt, melyet készséggel bemutattak számunkra. Itt gyűjtöttük elsőnek az ún. ‘válltáncot’, ... még most is szememben van, ahogyan a lányok sorba állva és tekergőzve
táncolták és énekelték. Molnár mindent filmezett, s én jegyzeteltem és kérdezősködtem.
Azután a sarkantyús verbunkot és páros táncokat vettük fel.”22

Az 1950-es években a kommunista párt a meghirdetett új ideológia szellemében
megújult érdeklődéssel fordult a népi tánc felé. Az állami ünnepeken „népi együttesek”
léptek fel dallal-tánccal dicsőítve az új politikai eszméket. Az etnográfus tánckutatók
a terepmunka során megtalált népi táncokat nemcsak leírták, de át is dolgozták, hogy
aztán a népi együttesek azokat színpadra vigyék. Az előbb idézett pusztafalusi gyűjtésből is egy ilyen kettősarcú publikáció született: az eredeti tánchagyomány pontos
leírása után a színpadra alkalmazott táncok is megtalálhatók, amelyek kiindulópontnak tekinthetők az új szocialista tánckultúra kialakításában. Érdemes idézni a korabeli
ideológiát, már csak az összehasonlítás kedvéért is a Gyöngyösbokrétás szólamokkal:
20
21
22

Bokrétások Lapja IV: 7–8: 2.
A Hagyomány Szava II: 8: 5.; III: 7: 7.
Falvay 1986.
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„Ezekből a falusi, paraszti csoportokról, népcsoportoktól népművészeti stílust lehetett
tanulni. Meg lehetett tanulni újra, hogyan kell népdalt énekelni, hogyan kell népi táncot járni olyan stílusban, amilyet az a tánc vagy ének megkövetel. A kongresszuson azt
hangsúlyoztuk, hogy a munkásosztály feladata, kultúrát vinni a faluba! Ez természetesen
igaz továbbra is, ma is ez a legfontosabb. De ez nem egyoldalú folyamat, hanem igenis
a parasztságtól is lehet és kell tanulni a kultúra területén, sőt, nem utolsósorban a kultúra
területén. A népdal, a népi tánc az az ajándék, az a hozzájárulás, amelyet a parasztság ad
új, születendőben levő szocialista kultúránknak. Ez egyik alapja ennek a kultúrának.”
Idézte Losonczi Ágnes a kötet előszavában Révai Józsefnek, a párt kultúrpolitikai felelősének szavait 1951-ből.23

Az ötvenes évek „kultúr versenyei” után, a hatvanas évek vége, a televízió „jóvoltából” újabb fellendülést hozott a magyarországi néptáncmozgalomban. A folklorizmus
új hulláma volt ez, amikor országszerte újjászerveződtek a helyi együttesek, az ún. Pávakörök. A Magyar Televízió országos népdaléneklési és népitánc-versenyeket hirdetett,
három-négyévenként egymás után, amelyen az egyes falvak vagy tájegységek együttesei
a televíziós nyilvánosság előtt mérték össze „tudásukat”. Érdekes volt megfigyelni, hogy
többnyire azoknak a falvaknak együttesei tűntek ki műsoruk minőségével, ahol a háború
előtt volt Gyöngyösbokréta is, vagyis a néphagyomány mellett az előadás hagyománya is
megvolt. Más szavakkal az előadás szintén a hagyomány részét képezte.
A „tömegkommunikációs folklorizmus” hatására a régi együttesek, akkor már idősebb, korosabb táncosai, nagy lelkesedéssel (és a tévészereplés reményében) elkezdték a
fiatalokat oktatni a régi énekekre, táncokra, népszokásokra. Ez történt Pusztafalun is,
amelynek együttese mindig híres volt jó táncosairól.
A hetvenes évek közepétől megerősödő ún. táncházmozgalom megkereste a még
élő idős táncosokat, és felkérték őket, hogy tanítsák a fiatalokat. Ez a többszörösen
újjáélesztett és újjászülető mozgalom adja történeti hátterét a következőkben bemutatásra kerülő eseményhez.
Mint már utaltunk rá, Pusztafalu vidéke az ország, illetve Zemplén megye legszegényebb területeihez tartozott, pontosan ahhoz a vidékhez, amely a század elején
több mint százezer emberrel (zömmel szegény parasztokkal) szaporította az Amerikába
kivándorlók tömegeit.24 A korábbi szegénységet csak tovább konzerválta a határszéli
helyzet, az ötvenes években még nem volt villany a faluban. Minden bizonnyal ez is
elősegítette a hagyományos paraszti kultúra, azon belül az orális, valamint a rituális hagyományok megmaradását. A tánchagyományok fennmaradását pedig nagymértékben
segítette az a tény, hogy szinte folyamatosan a kutatók érdeklődésének homlokterében
állt a falusiakból álló táncegyüttes, amelybe mindig bevonták a fiatalokat. A hagyomány
átadásának és ápolásának láncolata így nem szakadt meg, hanem napjainkig működött.
A pusztafalusi táncegyüttes rendszeresen szerepelt a különböző hazai és külföldi
néptáncfesztiválokon, s utazásaikat pénzzel támogatta a megyei tanács és a helyi ter23
24

	Molnár 1953.
Fejős 1980.
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melőszövetkezet. Ez a támogatás többek között abban nyilvánult meg, hogy a fesztiválokra kapott meghívások hatására elhatározták, hogy a helyi népviselet mintájára az
együttes számára egységes kosztümöt készíttetnek. Így beszélnek erről a helybeliek:
„Ezt az új ruhát a hetvenes években kaptuk, vagyis vót egy jó fellépésünk Pesten és akkor után 100 ezer Ft-os jutalmat kaptunk. Vagyis Kalocsán volt a szereplésünk és első
díjat nyertünk ottan és akkor ennek az első díjnak a formájában kaptuk meg a ruhát,
akkor még csak gatyára, mellényre és kalapra tellett. – Majd most két éve kaptunk az
újhelyi művelődési házon keresztül csizmákat 6–7 pár csizmát és így most már a kellékek megvannak.” (Zeher Ernő, a tánccsoport vezetője.)
„Régen a saját ruha volt, de az igazi volt! Akinek kevés volt, annak varratunk a másikról
levarrtuk a mintát” ... „Mivel elkopott a régi, de maradt belőle egy-két darab, azt elvitték Budapestre és ott átdolgozták ugyanarra a mintára. Itt van nálunk a ruha, a sarkantyú, minden ... A csizmát később csináltatták meg nekünk, mert először nem futotta.”
(Bacsó József, a legjobb táncos – Saját gyűjtés.)

A hetvenes években megrendelt, „megtervezett” álparaszti népviselet jellegzetes
példája a folklorizmusnak, mivel csak utánozza a régi viseletét. Erre éppen Pusztafalu
esetében nem lett volna szükség. A valódi népviselet ugyanis sohasem volt egyforma,
hiszen mindenki saját anyagi és művészi „tehetsége” szerint alakította és díszítette ruháját, csak a „népi” együttesek megjelenésével egységesítették a táncruházatot.
„Kifogásunk is van ellene, mert nem egészen az a típusú ruha, mint amit mi korábban
használtunk, de hát ha ez van, hát akkor ezt viseljük! Eltérő a ruha, sokban eltérő például a mellény, az nem megfelelő, az nem tartozik ehhez, egyáltalán nem ehhez tartozik!
Kalapot is, elég csúf kalapot csináltak, mert a kalap se az igazi, mert ilyen műanyag
rózsa díszíti, az nem egy igazi kalap! ... Most már nem annyira ragaszkodnak ehhez a
tánchoz se, nem tudok beszervezni fiatalokat, mert ők a dülöngős táncot járják, amit
csak nagydobra táncolnak, hát ezek már nem akarnak magyar csárdást táncolni.” (Zeher
Ernő – Saját gyűjtés.)

A pusztafalusi táncosok pszeudo-népviselete közelít egy általános „magyar” kosztüm-együtteshez – hasonlóképpen, ahogy ez az amerikai magyarok tánccsoportjainak
ruházatában is megfigyelhető. Vagyis a férfiak bőszárú ráncos gatyát és zsinóros mellényt, lobogós ingujjat és fekete csizmát viseltek, a nők pedig sok szoknyát köténnyel,
a mellen és vállon átkötött kendőt.
Az 1979 nyarán készült néprajzi dokumentumfilm előkészületei során a helyi tánccsoport vezetője elmondta, hogy a hetvenes évek közepétől egy neves népi táncos (az
Állami Népi Együttes volt tagja) Pálffy Csaba nagyon megkedvelte a pusztafalusi táncosokat. A faluba is ellátogatott és megkérdezte őket, hogy elhozhatná-e a Magyarországra látogató külföldieket a faluba, akik a magyar népi táncot jöttek tanulni az általa
vezetett tanfolyamokon.
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„Felkészültünk rá már akkor, mert volt kint dr. Pálffy Csaba és megkért arra, hogy ha
esős idő lesz, akkor kerítsünk egy olyan csűrt, ahol a külföldiek elférnek meg a csoport, de
egy ilyen falusi helyen azt nem lehet meggátolni, hogy oda csak a meghívottak jöjjenek.
No, akkor erre összedobtunk egy kis pénzt, meg ők is támogattak és vásároltunk húst,
kivittük az üstöt, és akkor ottan egy jó magyar pörköltet, vagy gulyásfélét készítettek az
asszonyok. Bort vittünk és asztalt szereztünk, kecskelábú asztalt és a külföldieket megvendégeltük, meg magunkat is persze, gulyással, pörkölttel. Nagyon jó ebéd volt, mert az
emberek örültek, mert egy alkalmi szórakozás volt és hát jól eltelt a délutánjuk...
Amikor itt voltak az amerikaiak, akkor örültünk neki, akkor talán már a harmadik
esetben jöttek ide. Nem minden évben jöttek. Meg az is jó volt, hogy esemény volt
a falunak! Kimentek a falusi emberek és szórakoztak a zöldben.” (Zeher Ernő közlése – Saját gyűjtés)

Vagyis a falubeliek számára a külföldön élő magyarok gyerekeivel való találkozás esemény volt, melynek során saját táncaikra taníthatták a másodgenerációs, külföldön élő
magyar fiatalokat, mert ezek alkották a vendégek többségét. Mivel előre tudták, hogy
abban az évben szintén jönnek külföldi vendégek, hogy megnézzék a pusztafalusiak táncát, ezért úgy időzítettük a film forgatását, hogy lehetőleg jelen lehessünk ezen a nem
mindennapi eseményen. Egyszerű szemlélők kívántunk lenni, amikor a pusztafalusi táncosok és a nemzetközi néptánctanfolyam résztvevői találkoznak.
Erre az eseményre 1979. július 11-én került sor, a kora délutáni órákban. Úgy 15
óra körül érkezett meg a faluba egy autóbusszal az a 35–40 fiatal, akik részt vettek
Sárospatakon a tánctanfolyamon. Ezek emigráns magyarok 18–25 év közötti gyermekei voltak. Egy magyar néptánckutató, Falvay Károly vezette a csoportot, aki már a
negyvenes években gyűjtött és készített filmfelvételeket a pusztafalusi táncokról. Mivel
szép idő volt, mindenki kivonult a falun kívül eső futballpályára, ami lényegében csak
egy gyepes sík tér volt, a legelő része. A helybeli férfitáncosok a táncruháikat ott vették
fel az erdő szélén, míg az asszonyok többnyire gépkocsin érkeztek, mert már otthon
felöltöztek a népviseletbe. Itt jegyezzük meg, hogy a külföldiek bőröndjeiből szintén
előkerült egy-egy magyaros viseletdarab: csizma, kendő, ing vagy hímzett blúz, esetleg
szoknya, amelyeket a tánchoz magukra vettek. Ezeket a ruhadarabokat feltehetően itt
vették Magyarországon, s minden bizonnyal etnikus hovatartozásuk látható jeleként,
annak kifejezéseként viselték.
Amikor a helybeliektől tudakoltam, hogy mit táncoltak akkor, amikor itt voltak az
amerikaiak, akkor azt a feleletet kaptam, hogy: „A Gyöngyös-bokrétát! ... Hát régen
így mondták az a táncot... csárdás, meg Gyöngyös-bokréta ... a régi öregek valamikor
így hagyták!” – A zenét az egyik szomszéd községből szerződtetett négytagú cigányzenekar szolgáltatta, ők a helyi hagyományokat jól ismerik. A csoport vezetője így idézte
fel a táncok sorrendjét:
„Válltánccal kezdtük, az a bevezető táncunk, akkor egy kétrészes dalt daloljuk és erre
a lakodalmakból ismert táncot járjuk: ‘Pusztafalu gödörben van / A Tilalmas fölötte van
/ Ott mérik a jó pálinkát / A legények csábítóját / Elmehetsz már Nagyrét alá / Nem várlak
a bakos kútnál / Míg azelőtt ott vártalak / Szívem örült, ha láttalak’.
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Aztán gyöttünk kanyarogva, kígyózva, akkor jött a verbuválás, noha akkor nem verbuváltunk, de korábban ez szokás volt! Mert ezt a táncot alkalmazták a lakodalmakba’
ha jó derűs hangulatba voltak az emberek ... Az olyankor történt, amikor a hangulat
magasra csapott és akkor egy jó tréfás verbuválást elszavaltak, elmondták ... Verbuválás
után következett a sarkantyúzás, ez két részből állt, egy lassúbb ütemből és egy gyors
ütemből. Utána egy csapás, egy nem-szerencsés dal, ami oda van alkalmazva most: ‘Hamis kutyák ugatnak / Talán meg is harapnak / Ne félj aranyosom nem hagylak / Subám alá
takarlak ’ Nem tudom, de ez nem ahhoz a tánchoz illik, régebben arra is táncoltak hogy
‘Jaj, de poros a rozmaring levél’ ... Utána következik a csapásolás és a szabad csárdás és
megint válltánccal megy a kivonulás.” (Zeher Ernő – Saját gyűjtés)

A találkozó eseményei körülbelül két és fél órán keresztül tartottak, kezdve az öltözködéssel és a tánchoz való készülődéssel, majd a férfi- és női táncok bemutatása,
közben kisebb-nagyobb szünetekkel, amelyek alkalmat adtak a távolról jött vendégek
és a helybeliek ismerkedésére. A fiatal és az idősebb táncosok, a vendégek és a falusiak összekeveredtek, párokat cseréltek és az idegenek a falusiakkal táncoltak. A hagyományt, vagyis a táncokat valódi előadás alakjában ismerhették meg a külföldön élő
magyar fiatalok. Ismeretségek kötődtek, felírták egymás nevét és címét az alkalmi
táncospárok, egyesek fényképeztek, mások pedig keskenyfilmet készítettek, megint
mások magnetofonfelvételt készítettek a cigányok muzsikájáról. A pillanat megörökítése szemmel láthatóan sok résztvevőnek – természetesen elsősorban a külföldieknek – igen fontosnak tűnt.
Ugyanakkor a nem táncoló falusiak számára sem volt teljesen passzív a részvétel. Az
volt természetes, hogy élénk érdeklődéssel figyelték a történteket, körbeállták a táncolókat és véleményt nyilvánítottak az egyes táncosokról. A faluból körülbelül nyolcvan
ember volt kíváncsi az eseményre. Sokan üvegekben és demizsonokban bort hoztak
magukkal, amivel megkínálták a külföldieket. Többen a helybeliek közül a beszélgetések során megfogalmazták azt a véleményüket, hogy mennyire büszkék arra, hogy
egy ilyen kis faluba messzi földről jönnek vendégek, hogy megismerkedjenek táncaikkal, a helybéli hagyományokkal. Idézzük egyikük véleményét:
„Az vót a helyzet, hogy megtáviratozták nekünk előre, hogy ekkor és ekkor itt lesznek
az amerikaiak és színpadot ne csináljunk, egyszerűen csak gyöpön kell nekünk táncolni
és ott is táncoltunk. Fölkértük utoljára az amerikai lányokat ... mindenkit fölkértünk és
közösen táncoltunk együtt a pályán. Most is megígérték nekünk, hogy elvisznek bennünket Gödöllőre, hogy a régi táncot bemutassuk, azokat a régi igazi táncokat és még
hozzátéve, hogy jó paraszti táncok legyenek azok.
– A falubeliek mit mondtak, hogy ez mit jelent nekik, mit beszéltek utána? – (a gyűjtő, H. M. kérdése) – Azt mondják, hogy ez olyan élmény a falusiaknak és olyan kitüntetés itt már a faluba, hogy a külföldiekkel elgyönnek ide a faluba, és a mi táncunk
tetszik nekik, és nagyon tetszett nekik.
– Mit tetszik gondolni, hogy miért van ez, hogy Pusztafalu ilyen más? – (a gyűjtő
kérdése). Ez, úgy gondolom, itt régi hagyomány, szokás, és a pusztafalusiakban benne
van a jó magyar-tatár vér, szeretnek mulatni, szeretnek táncolni, szeretnek dolgozni.
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Helyesebben először dógozni szeretnek, utána mulatni, meg táncolni.” (Bacsó József – H. M. gyűjtése.)

A külföldiek számára viszont ez az esemény jelentette a találkozást a néppel, a hagyományok hordozójával. A tanfolyamon megtanulták a tánclépéseket, de ott a faluban, a Hegyköz legjobb táncosaival kerülhettek személyes kapcsolatba. Ezt az őszinte
emberi érzésekkel telített találkozást örökítette meg a dokumentumfilm. A közvetlen
találkozás a folklórhagyománnyal egy szokatlan társadalmi esemény keretében, egészen
különös módon a kultúrák közötti kommunikációt szolgálta. Ez az esemény nem egy
régi népszokás rekonstrukciója volt, hanem egy jellegzetesen mai, korunkra nagyon is
jellemző, előre megrendezett helyzet, amelyben a folklór eszközként szerepelt.
Még a század elején, de még a harmincas évek végén is, Pusztafaluban a folklór
a mindennapok ténye volt, addig ma éppen ellenkezőleg az ilyen „ünnepi” események
kísérőjelensége a folklór. Ez egyben azt is jelenti, hogy ugyanúgy etnográfiai tény, vagyis,
adat a néprajzi kutatás számára, ez az új típusú folklórjelenség, mint ahogy az volt régen
az ún. klasszikus vagy autentikus folklór az előttünk járó kutató nemzedék számára.
Nyilvánvaló, hogy ezen a találkozón a két csoport számára a „folklór”, pontosabban a „népi”-nek tartott kultúra néhány eleme (a tánc és a ruhaviselet) használata
teljesen ésszerűen új szerepkörben jelent meg. Közvetítő eszközként használták, melynek segítségével mindkét csoport kifejezhette és megerősíthette az etnikus identitás
tudatát. Az ilyen, nem mindennapi esemény éppen kivételes jellege miatt érzelmileg
felerősíti a közösséghez tartozás tudatát. A jelalkotó viselkedés szintjén pedig mintegy
megköveteli a látható szimbólumok felmutatását. Esetünkben a népviselet felöltését,
legyen az újonnan készített, vagy éppen nemrég vásárolt ruhadarab, mert ez jelenti a
csoportnormák elfogadását. Végül ez adja meg a bekapcsoltság érzését, és éppen ennek
a felkeltése az egyik funkciója egy ilyen eseménynek.
Egy másik nagyon érdekes és fontos jegye a jelképteremtő társadalmi cselekvésnek,
hogy meg akarja állítani az időt. Ezt a jelenséget véleményem szerint világosan jelzi
a résztvevőknek, ez esetben a külföldről érkezett vendégeknek az a törekvése, hogy
mindent meg akarnak örökíteni fényképek, film- és magnetofonfelvétel segítségével.
Úgy tűnik, napjaink technikai világának egyik jellegzetes hiedelme az, hogy ezekkel a
technikai eszközökkel meg lehet ragadni a pillanatot, azáltal, hogy újra felidézhetővé
válnak egyes képek.
A helyi lakosság számára az ilyen ünnep szintén az idő megállításának eszköze lehet, mégpedig azáltal, hogy amikor magára ölti a régi viselet darabjait, mintegy az
ősökre emlékezve, jelképesen azok idejébe helyezi át magát. A kulturálisan fontos „szövegek”, amelyek közé az ünnepi ételek, az ünnepi ruha, a vendégfogadás gesztusai, a
régi dalok és táncok tartoznak, mind-mind az idő jelképes megállításának eszközei.
Jól ismert tény továbbá, hogy az ünnep alkalmával mindent lassabban, komótosabban
kell csinálni, s ez szintén az idő lelassulásának érzetét kelti. Azáltal, hogy nincs munka,
lehetővé válik a közösség számára olyan ünnepi cselekvések ismételt elvégzése, melyek
során a jelkép-teremtés, mint identitást fenntartó mechanizmus működik.
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Az etnikus jelképek teremtése és az identitástudat újratermelése két egymástól elválaszthatatlan jelenség, ugyanannak a kulturális ténynek a két oldala.
Erre példa a pusztafalui találkozó, melynek során a helybeliek és a vendégek mindkettőt megvalósították, ugyanis az etnikus jelképek (a tánc, a ruhák, az üdvözlés és
búcsúzás gesztusai, az kalkulálások) a résztvevők számára egyúttal az identitás jeleivé
váltak. A távolról érkezett magyarok ugyanis a helyi kultúra „szövegeiben” fogalmazták
meg magyarságtudatukat, míg a falubeli lakosok a helyi hagyományok őrzőinek szerepét vállalták. így mindkét csoport, noha lényegében a népi tánc volt az, ami egyesítette
őket, egy „homogenizált identitás jelképet”25 használt. Fontos ebben a kulturális mechanizmusban a használat fogalma, ugyanis egy adott közösség etnikus szimbólumait
mindig a „társadalmi használat”26 során kommunikálja, mégpedig, ahogy példánk is
mutatta, az etnikus folklór cselekvések, illetve megnyilvánulások formájában.
Míg korábban a közösségi lét öntudaterősítő ereje karban tartotta helyi hagyományokon nevelődött egyén identitását, addig napjainkban a lokális közösségek széthullásával az egyénnek időről időre meg kell fogalmaznia hovatartozását. Ezért az
identitáserősítő társas cselekvések a mindennapokból az ünnepek idejére tevődtek át,
mégpedig a jól kiválasztott és jelképpé emelt tárgyak és gesztusok segítségével.

Régi falukép. Pusztafalu, BAZ megye
Dégh 1980, vö. 259., ahol kifejti, hogy „a tömegek számára az egységesített (homogenizált)
identitás-jelképek az igazán vonzóak”.
26
	Singer 1978: 207. a „social practice” fogalmáról.
25
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Népviselet az 1930-as évek végén (Gönyey Sándor fotója 1938)
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Pusztafalu főutcája az 50-es években (ismeretlen fotográfus)

A néptáncegyüttes (ismeretlen fotográfus)
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A pusztafalusi tánccsoport a hatvanas években

Zeher Ernő az együttes vezetője
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A TSz néptáncegyüttese a hetvenes években
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Zeher Ernő és felesége
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Bacsó József az egyik legjobb táncosa
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Az új viselet részlete
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Jegyzetek a lokális kultúrák jelentőségéről

Kultúra és hagyomány
Vannak olyan kultúrák, amelyeknek mítoszaiban szerepel egy különös hős, akinek
a szerepe az, hogy fenntartsa a kapcsolatot a földi világ és az ég, az emberek és az istenek
között. A néprajzi szakirodalom ezt a közvetítőt, a kultúra követét többek között a tűz
felfedezőjét „kultúrhős”-nek nevezi. Neki nagyon fontos társadalmi szerepköre van,
meg kell oldja, vagy részt kell vegyen az adott közösség problémáinak megoldásában.
A modern Európa mai társadalmaiban az antropológus – hazai szóhasználatban a néprajzkutató és szociológus, egyetlen összefoglaló címkével: a társadalomtudós töltheti és
tölti be a mitikus kultúrhős szerepét. Kelet és Nyugat-Európában egyaránt rendkívül
nagy a társadalomkutatók felelőssége, egyszerűen azért, mert a társadalmi munkamegosztás kialakult rendszerében az ő feladatuk a társadalmi problémák vizsgálata. Lényegében
csak ők rendelkeznek azzal a felkészültséggel, amely az elmúlt évtizedekben rendkívül
bonyolulttá vált jelenségvilág megértéséhez szükséges. A szociológia, a társadalmi antropológia és az etnográfia kutatói azok, akik a leghívebben próbálják leírni a társadalmi
folyamatokat, sőt némelykor előre jelezni bizonyos tendenciákat. Ezek az előrejelzések a
politika számára a társadalmi tervezésben hasznosítható tudást jelenthetnék, sajnos mind
ez idáig a legritkább esetben került sor e tudás hasznosítására.
A tudósok, s köztük kiváltképp a néprajzos, vagy más nevén a társadalomantropológus, valamiféle se itt – se ott helyzetben találja magát, a „nép” és a „hatalom” – a
politikai és a technokrata elit – között, amikor reménytelenül közvetíteni próbál. Ebben a szinte mitikus közvetítői hős szerepben a kultúrát kutató antropológusok kidolgoztak néhány alapvető koncepciót, egy elméleti és módszertani eszköztárat, amely
segíthet megismerni a közösségek belső működési szabályait, és a mozgásukat irányító
törvényszerűségeket.
Az egyik ilyen alapvető elgondolás a helyi vagy lokális kultúrák fontosságának felismerése. A helyi hagyományok jelentik ugyanis a közösségek számára létfontosságú
identitás hajszálgyökereit, ami a kultúra tovább élésének biztosítéka. Mindenekelőtt
néhány megjegyzés a hagyomány, majd az értékrend és végül a lokalitás fogalmáról.
A különféle kultúrák összehasonlítása során a néprajzosok, a folkloristák, de a szociológusok számára is nyilvánvalóvá vált a tény, hogy a különböző népek mennyire eltérő életmódokat követnek.1 Egy másik klasszikus munka ezen a területen Ruth
1

W. G. Sumner kifejezésével: „folkways”. Vö. Sumner 1978, eredetileg 1910-ben jelent meg az
amerikai Yale Egyetem kiadásában.
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Benedict műve a „kulturális minták”-ról.2 Az ő elmélete szerint a „kulturális konfigurációk” lényegében a kultúra főbb jellemző vonásait meghatározó minták. Ezek a
minták adják meg a kultúra jellemző stílusát, s azt az egységes életformát, amelyet az
egyén, különbözzenek bár természetüknél fogva, mégis ideálisnak tart, követendőnek
fogad el és annak megfelelően él. Ez azt jelenti, hogy az adott kultúra kialakít egy
többé-kevésbé egységes, de mindenképpen előre gyártott – készen kapott – mintákból
álló gondolkodási és cselekvési rendszert, amely aztán áthatja a mindennapi viselkedést
éppen úgy, mint az ünnepek rítusait. Különösen ez utóbbit elemezte az amerikai kutatónő, s megállapította, hogy a kultúra mint egész, kialakít egy bizonyos stílust, amely
igen jól jellemezhető.
Így például az észak-amerikai kwakiult indiánok kultúráját dionízoszinak nevezte,
mert jellemzői között megtalálható az önkívületbe hajló táncok, az önkínzó szertartások, a böjt és a hatalmas evések, a pazarló vendéglátás éppen úgy, mint az állandó
versengés, ami egy egocentrikus személyiség kialakulásához vezet. Az amerikai délen,
a New Mexico-i pueblo indiánok, a zunik kultúráját viszont apollói típusúnak tartja
Benedict. Ezek, szemben északi testvéreikkel, visszafogott, békeszerető emberek, egyfajta „arany-közép-út” kereső karakterrel, amely mindig kerüli a versengést, ünnepi
rítusaik alkalmával nem használnak semmiféle stimuláló szert és kerülik a fájdalmak
okozását.
Természetesen, mint minden leegyszerűsítés a „kultúr-minták” elmélete is sokféle
kritikát hívott ki maga ellen, mert természetesen nem lehet a kultúrák sokszínűségét
az apollói-dionízoszi ellentétpárral leírni. Tény viszont, hogy minden kultúrának van
valamilyen meghatározott stílusa, amely a különféle kulturális elemek elrendezését,
egymáshoz rendelését jelenti, éppen az adott kultúrára jellemző „logika” szerint. Ez a
belső rend, vagy ha úgy tetszik „grammatika” határozza meg a kulturális hagyomány
„központi stílusát”, azt az általános mintát, ami azonnal szembetűnik nemcsak a szakembereknek, de a köznapi szemlélőnek is, amikor a szótlan finnekről, a gesztikuláló és
hangos olaszokról, a humortalan angolokról, az ínyenc franciákról alkotott sztereotípiákat használja más népekről szólván.
Különösen gyakran előkerülnek ezek az előre gyártott, sokszor hallott előítéletek a tömeges turizmus és az újra feléledő etnikus és nemzeti feszültségek korában. Nem véletlen
tehát, hogy az elmúlt évtizedben előtérbe kerültek a kulturális sajátságokat vizsgáló kutatások – a szétesett szovjet birodalom területén éppen úgy, mint az Egyesült Államokban.
Ez utóbbi helyen az ún. „white ethnic” öntudat hozta a felszínre az elmélet értékeit és
néhány használható elemét. A mai felfogásban a pattern néhány összefüggő elem és szerkezet sorozatát jelenti, ahol a hangsúly az ezek által alkotott struktúrán van, vagy még
pontosabban az összefüggések jól strukturált rendszerén. S ezek a rejtett minták a kultúra legkülönfélébb területein egyaránt kimutathatók.3 Folytak kutatások a gesztusok,
2
3

Benedict 1934.
	Gondoljunk csak E. T. Hall úttörő kutatásaira a tér és időhasználat kulturálisan meghatározott
mintáiról, melyekről a Silent Language (1959), és a The Hidden Dimension (1966) című könyveiben írt részletesen.

139

Folkloristica Varietas I.

az étkezési szokások, a táncok és a népviselet stílusairól is. Mindezek a vizsgálódások
nemcsak általában a kultúrák közötti, de az egyes nemzeti kultúrákon belüli különbségekre is rávilágítottak. A kulturális dialektus, a regionális különbségek érzékelése
vezet el a helyi hagyomány szerepének megismeréséhez. Előbb azonban tegyünk még
néhány megjegyzést a hagyomány fogalmáról.
A kulturális folyamatosságról szólva megállapították, hogy az állandóan visszatérő
ismétlődés az egyik legfontosabb mechanizmus a kultúrában, mert létezik egy igen erős
tendencia, amely a régi minták fenntartását, újratermelését segíti elő. A tradíció nem
más, mint a kultúra jellegzetes mintáinak és értékeinek továbbadása (lat. tradere = átadás) a nemzedékek között. Más meghatározás szerint a hagyomány a közösség kulturális memóriája, egy olyan emlékezettár, amely a közösség önazonosításához szükséges
információkat tárolja. Ez az információ éppen a kultúra újratermeléséhez, az azonosító
minták létrehozásához szükséges. Ahogy Edward Shils megfogalmazta „a hagyomány
a racionális, morális és kognitív akciók hallgatólagos összetevője a kultúrában”.4
A hagyománynak ez az összetett jellege igen megnehezítette a működési mechanizmusának megismerését. Például újabban elterjedt a kifejezés, hogy „új hagyomány”
jött létre, új kapcsolatokat hoztak létre rövid idő alatt. Ez contradictio in adjecto hiszen
hagyományt a semmiből létrehozni nem lehet, hiszen lényege szerint a hagyomány valaminek a folytatása. Azt szokták érvként felhozni, hogy korunk az átmenet kora, egy
olyan korszak, amelyben a régi hagyományok nemcsak elavulnak, szétforgácsolódnak,
eltűnnek, nemcsak az európai paraszt társadalomban, hanem lassan már a harmadik
világ elmaradott országaiban is.
Természetesen minden hagyomány, mint maga a kultúra is, az állandó változás
állapotban van. Az átmenet azonban igen lassú folyamat, bármennyire is szeretnénk
azt gyorsnak, robbanásszerűnek látni vagy feltüntetni. A kultúrák vizsgálata arról győzi
meg a kutatót, hogy ezt az átmenetet két egyszerre működő mechanizmus jellemzi: az
egyik a változásokat irányítja, a másik a kultúra jellegzetes arculatát őrzi azáltal, hogy
a hagyományokat reprodukálja, újra meg újra. Újratermelni a hagyományos ételeket,
gesztusokat, szófordulatokat, mondákat, mítoszokat, énekeket, viseletet és viselkedési szabályokat, ünnepeket és a köznapi munkavégzés monotóniáját, mert éppen ez a
köznapi kultúra dolga. S ha elgondoljuk, hogy az emberiség több mint kétharmada
még írástudatlan és számára lényegében csak a hagyományok adta életforma az adott
életlehetőség, akkor talán megértjük a fenti fejtegetések üzenetét.
Korábban a kulturális változások szerepét és jelentőségét mértéktelenül túlhangsúlyozták, de mára az ún. „forradalmi változások”-ról kiderült, hogy alig hoztak többet
az évszázados kultúrák emlékeinek esztelen elpusztításánál. Mégis az eredeti „népi”
rendszer, mint egész, túlélte a messianisztikus újat akarást és a diktátorok bukása után
tovább építkezik a régi hagyományok romjain. Sőt, sok esetben az új rendszer azon
bukik meg, hogy az idegen elemeket nem lehet vegyíteni, se egybeépíteni a régi szerkezettel. Mindazonáltal a kulturális folyamatosság egy olyan összetett jelenség, amely
4

	Shils 1981: 32–33.
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hajlékony és adaptív folyamat. A hagyomány ebben a folyamatban az identitás állandó
fenntartásának eszköze.
Az értékrendszer helye a kultúrában
Már a hazai társadalomtudományi vizsgálódások kezdetén, vagyis az 1800-as évek legelején, készült egy érdekes írás ,,A’ Régi Magyaroknak Vallásbeli ‘s Erkölcsi Állapottyokról”,
amelynek második része az ősinek tartott erkölcsi értékrend alapkategóriáit vette sorra:
„Eredetökkel egy idős náluk a’ Törvény – s’ törés, a’ mellyen mindenkinek járnia kell; s’
jó, a’ gonosz, a’ rossz, s’ vétek ... Jó előttük az, a’ mi tetszetős, kellemetes, ‘s kielégítti érzéki
főbb kivánataikat. És minthogy az önn megtartás’ ösztönétől sürgettetének leghatalmasabban; a dolgok között életök’ módgyához képest, a’ tágasabb tartomány, ott a kövér
legelő, halakkal bővelkedő folyók, s’ vadas erdők, a’ barmak szaporasága, valának egyedül a’ jók; s’ fő jó; a’ cselekedetek között pedig azok, a’ mellyek erre eszközül szolgálni
termettek: az ellenkezőt rossznak, gonosznak tartották – Ezen alap vetéledésök szerént
alkotott törvényeinknek testesítője, megtartója, volt s ’jámbor áthágója, elmulasztója a’
vétkes.”5

Horváth János jó érzékkel tapintott rá arra, hogy a közvetlen természeti környezethez alkalmazkodó életforma és kultúra sajátos arculata egyben az értékrendet – mi a jó
és a rossz egy közösség számára – nagymértékben befolyásolja.
Jó másfél évszázad múltán egy jeles szociológiai munka, amely a társadalmi folyamatok és az értékrendszerek kérdéseivel foglalkozik megkapóan azonos gondolati
vágányon futtatja fejtegetéseit, amikor arról beszél, hogy az értékrend kialakításának
folyamata és a „valóság rendszer” megismerésének folyamata szorosan összefügg egymással.6 A környező valóság tényeinek osztályozása tanítja meg az egyént arra, hogy mi
a jó, s hasznos, a rossz vagy haszontalan. A közösség számára így egyre több információ
halmozódik fel, melyet a mindennapi élet irányítására használ, ezeknek az információknak egy részét az értékrend tárolja. Vagy, ahogy ugyanezt a társadalomtudományok
modern enciklopédiájában az érték-fogalom meghatározásakor megfogalmazták: „Az
értékek a választás kritériumaként szolgálnak a cselekvés esetén”.7
Az elmúlt évtizedekben a szociológia és a társadalomlélektan meg-megújuló érdeklődéssel fordult az értékek kutatása felé. Egész sor az értékkel részben vagy egészben
szorosan összefüggő, fogalom került használatba a társadalomtudományok területén – így például az attitűd, a szükséglet, a motívum, a diszpozíció, a vágy, az érdek, a
kötelezettség, a móres, az ethosz, a kulturális minta, az életmód és az életstílus mindmind az értékrend megtestesítői lehetnek a kutatók szerint.
Ha végigtekintünk az értékkutatások történetén kitűnik, hogy az úttörők között
ott találjuk az amerikai szociálantropológia (a haza értelemben vett társadalom nép5
6
7

Horváth 1817: 67–68.
Vickers 1968: 122.
Williams 1975: 283.
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rajz) jeles képviselőit. Elsőként lehet megemlíteni W. I. Thomas és Florian Znaniecki
klasszikus munkáját az Amerikába vándorolt és az otthonmaradt lengyelek értékrendjének összehasonlításáról.8 Majd a harmincas években a társadalom lélektani értékvizsgálatok9 hatására az amerikai néprajzban (az ottani szóhasználat szerint a kulturális
antropológiában), elkezdték a különböző kultúrák sajátos értékszerkezeteit vizsgálni,
Ruth Benedict10 kialakította a kulturális minták, Alfréd Koeber a „cultural focus”,
Morris Opler11 a kulturális témák konfigurációjának elméletét, Clyde Kluckhohn12
pedig az értékorientációk szerepére világított rá a cselekvés általános elméletéhez írt
hozzájárulásában. Ugyanő még 1949-ben elindított egy hosszú távú kutatást, amelynek során öt kultúra (a New Mexico-i spanyol amerikaiak, két angolszász; a normannok és a texasiak, és két indián a zunik és navahók) érték-rendszereit hasonlították ös�sze, s az 1955-ig tartó ún. Harvard project szerteágazó eredményeiről több könyvben
számoltak be.13 Többek között például vizsgálták az öt kultúrában az időszemléletet,
azt hogy miképpen viszonyulnak a jelen, a múlt és a jövő fogalmához. Kiderül, hogy
az amerikai délvidéknek ez a néhány eltérő kultúrájú etnikus csoportja mennyire különböző időorientációt alakított ki. A spanyol-amerikaiak a jelenre, míg a két indián
törzs tagjai (a zunik és a navahók) a múltra orientáltak. Ez a kis példa is jól mutatja
az értékek kulturális beágyazottságát. A már említett amerikai kutatókon kívül még
Talcott Parsons, Edward Shils, Robert Redfield, Ralph Linton, Raymond Firth és
a behaviorista szemiotikus Charles Morris14 munkái adtak elméleti és módszertani
iránymutatást az értékvizsgálatokhoz.
Az antropológiai (néprajzi) értékkutatások egyértelműen megállapították, hogy az
értékrend más kulturális alrendszerekkel együtt szabályozza és irányítja az egyének és
a nagyobb csoportoknak is a döntéseit, illetve azt, hogy miként cselekszenek bizonyos
élethelyzetekben. Kiderült, hogy különösen fontos az értékrend összefüggése a hiedelemrendszerrel és az életmóddal, mert e kapcsolatok felismerése hozzájárul a társadalmi mozgásfolyamatok megértéséhez.15
Az etnográfiai alapozású értékkutatásnak, amelynek tudománytörténeti jelentőségére, mint előzményekre a hazai szociológiai kutatás alig szokott hivatkozni, van
egy másik fontos feltevés is nevezetesen az, hogy miden kultúra sajátos értékrenddel
rendelkezik. Ezt a tételt konkrét vizsgálatok többszörösen igazolták, sőt az egyes kultúrákon belüli „társadalmi nagycsoportok értékorientációira” is érvényesnek találták.16

Thomas–Znaniecki 1918.
	Allport–Vernon 1931.
10
Benedict 1934.
11
	Opler 1948.
12
	Kluckhohn 1961.
13
Pl. Kluckhohn–Strodtbeck 1961; Vogt–Albert eds. 1966.
14
	Morris 1956.
15
Vö. Frank–Hoppál szerk. 1980, valamint Hoppál–Szecskő szerk. 1984, hogy a hazai kutatások
eredményeire is hivatkozzunk.
16
Pataki 1972.
8
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Ez aztán logikusan vezetett a „kulturális relativitás” elméletéhez,17 különösen, amikor
annak nyelvi megfelelőjét is kidolgozták egyes amerikai nyelvtudósok.18 Ez az elmélet
ugyanis különleges jelentőséget tulajdonít a nyelvi struktúráknak a valóság leírásában
és megismerésében, melynek eredményeként a különböző nyelvek különböző típusú
gondolkodásmódokhoz és értékrendszerek létrejöttéhez vezetnek.
Való igaz, hogy a legtöbb esetben éppen a nyelvi szövegek vizsgálata (pl. szöveges
interjúk, vagy folklór szövegek) alapján rekonstruálták az értékrendszert, pedig nemcsak a nyelvi megnyilatkozásokból19 lehet az értékekre következtetni. A nem-verbális
viselkedés megfigyelése által közvetlenül is következtetni lehet az értékválasztásokra.
A hazai néprajzkutatás újabban több értékes tanulmányban foglalkozott az aktuális
viselkedésformák és az értékrend összefüggéseivel.20
Közbevetőleg itt érdemes emlékeztetni arra, hogy a harmincas évek végén Magyarországon született egy érdekes és hosszú időre elfelejtett pedagógiai kezdeményezés,
amely a „társadalmi nevelést” társaslélektani alapon kívánta megújítani. Karácsony
Sándor szintén a nyelvi formák elemzéséből indult ki, amikor a „magyar észjárást”
és lelki alkatot akarta megérteni, hogy a közoktatás ügyét megreformálja. 1944-ben
külön kötetet írt az értékrendszer és az axiológia (értéktan) kérdéseiről, amely része
nagy neveléstani munkájának.21 Az amerikai nyelvi relativitásokkal egy időben és tőlük
függetlenül ő is felfedezte a nyelvi rendszer értékrend teremtő képességét és a mellérendelő szemlélet viselkedés irányító erejét. Munkáiban utalt arra is, hogy a nem-verbális
viselkedés szintén alkalmas a kultúrát jellemző értékalakzatok megismerésére.
A tér, mint szimbolikus érték-kifejező
A társadalomban élő ember nemcsak látja maga körül a világot, de létre is hozza azáltal,
hogy környezetét jelentéssel ruházza fel. A társadalmi jelenségek jelentései alkotják
azt a szimbolikus univerzumot, amelyet a társadalomba való belenevelődés alkalmával
mindnyájan elsajátítunk. Használjuk ezeket a jelentéseket, hasonlóan ahhoz, ahogy
a nyelv szavait.
A térhasználat mintái szintén jelrendszerként, avagy a kultúra egyik kódjaként
foghatók fel. A kultúrában gyakran a különböző kulturális „nyelvek”, mint amilyen
például az öltözködés, az ételek kódja, a gesztusok, a mítoszok, vagy a rítusok, nem
érthetők meg önmagukban, és a jelképes jelentések megfejtéséhez hasznos a velük
egy időben működő más kódokat vagy „nyelveket” is figyelembe venni. Azért, mert
előfordulhat, hogy a párhuzamosan funkcionáló jelek egymást magyarázzák, más szavakkal a kultúra különböző kódjai kölcsönösen kiegészítik egymást, hozzájárulnak a
„rejtett” jelentések biztonságos továbbításához. Többen rámutattak arra, hogy a kulHerskovits 1955.
	Lásd a Sapir-Whorf hipotézist, vö. Sapir 1971.
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Jörvinen 1983; Egyed 1980.
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Vö. Jávor 1984; Veres 1984.
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túrának van egy közvetlenül megnyilvánuló, tudatos oldala és létezik egy közvetlenül
nem érzékelhető, tudattalan oldala,22 vagy Ervin Goffman a nyilvánosság előtti társas
viszonylatokról megállapította, hogy vannak olyan jelek,23 amelyek nem nyelvtanilag
rendezett nyelvet alkotnak, hanem csak a helyes aktuális artikulációk sorozatából állnak, csak rituális kifejezésformái vannak, melyet mindenki ismer, de tudatosan senki
sem fogalmazza meg a szabályokat.
A térhasználat az egyik ilyen nem tudatosan megfogalmazott, gyakorta használt és
többnyire jól beidegzett kulturális kód. Ez ugyanúgy értékszerkezetet közvetít, mint a
többi „nyelv”. A tér használata kulturálisan meghatározott mintákat követ, s így értéknormákat kijelölő szerepe van az egyén számára. A térhasználat beidegzett mintáinak
erőszakos megváltoztatása az értékek rendjének változását hozza magával. Egy igen
szemléletes példát idézhetünk erre a folyamatra Claude Lévi-Strauss „Szomorú trópusok” című munkájából:
„A kunyhók kör alakú elrendezése a férfiak háza körül olyan fontos a társadalmi élet
és a vallásgyakorlás szempontjából, hogy a misszionáriusok is hamar megtanulták: a
bororók megtérítésének az a legfontosabb módja, ha egy másik faluba költöztetik őket,
ahol a házak párhuzamos sorokban állnak. Ha az indiánok nem képesek tájékozódni
a négy égtáj felé, ha megfosztják őket attól a rendtől, amely tudásuk alapja, gyorsan
elvesztik a hagyományok iránti érzéküket.”24

A térbeli mozgás tehát a dél-amerikai indiánok esetében a hagyományos értékrend
felbomlását eredményezte – egyfajta identitásvesztést, mert az erős öntudat, mindig
egy meghatározott értékrendet is jelent.25 Az egyén a teret, lakóterületét mint értéket
használja, és bizonyos mértékig azonosítja magát vele (ennek legszemléletesebb példája, ahogy a HAZÁ-val azonosítja magát az állampolgár).
A középkorból ismert példák szerint a „kivonulás” mindig a fennálló értékrend elutasítását jelentette (a szerzetesek külön értékrendje éppen úgy azt jelezte, mint a remeték
elvonulása a világtól, a szegénységi fogadalom, vagy a böjtölés a pusztában). A kultúra
két alrendszerének a mozgása tehát egymásra vetíthető: a „látható” proxemikus minták
és a láthatatlan, a rejtett értékrend megfeleltethető egymásnak. Más szóval nemcsak
a nyelvi szövegek tartalom elemzésével, hanem a mozgások „tartalom” elemzésével is
felfedhetők a rejtett társadalmi jelentések.
1984-ben féléven keresztül az amerikai magyarok identitástudatát és a hagyományőrzés szimbolikus formáit kutattuk.26 Jómagam egy indianai kisvárosban végeztem terepmunkát, ahol akkor körülbelül ötezer magyar élt. Az interjúkból kiderül, hogy a
szülőhaza elhagyása a legerősebb kifejeződése annak, hogy az egyén elutasítja a fennál-

„overt versus covert culture”, Hall 1956.
„tie-signs”, Goffman 1971: 225.
24
	Lévi-Strauss 1973: 240.
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	Liebkind 1984.
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ló értékrendet. A térbeli eltávolodás több mint a jelképes kifejezése az értékváltásnak,
értékválságnak.
Magyarázatként több ok is felsorolható. Így például a szociálpszichológiából ismert „azonosítási zavar”27 fellépése lehet az egyén oldaláról az egyik magyarázat, vagyis
az egyes ember nem képes, vagy nem hajlandó azonosítani magát azzal a csoporttal, amelyhez a térben tartozik. Egész egyszerűen identitásvesztésről van szó. Továbbá
arról, hogy az egyén úgy érzi a gazdasági, társadalmi, politikai vagy vallási értékek
szintjén (hogy csak néhányat említsünk a Kluckhohn28 által említett érték-fajtákból)
változtatásra van szüksége, mert túl nagy az eltérés a saját belső értékrendje és a külső
társadalmilag (vagy államilag) meghatározott értékrend között.
Az amerikás magyarokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy a század elején
kivándorolt magyarok a szegénység elől menekültek, vagyis a gazdasági értékek rendjén akartak változtatni. A második világháború után az „úri magyar középosztály” tagjai a politikai értékrend változását nem bírták elviselni, s ezért váltak hazátlanokká – a
hivatalos amerikai kifejezés szerint „displaced” személyekké.
Az ott élő magyarok harmadik csoportja 1956-ban hagyta el hazáját, ők a személyes mély interjúk tanúsága szerint elsősorban a társadalmi igazságtalanságok elleni
tiltakozásul hagyták el az országot. Egyénenként tehát változó mértékben és megoszlásban a vallási, politikai és gazdasági értékvesztés tényét említették, vagyis egy sajátos
„értékvákuum” helyzete az, amibe a hazájukat elhagyó amerikás magyarok kerültek.
Az értékvákuum igen találó terminusát egy a mai magyar értékrendszerekről szóló
kitűnő munkából kölcsönöztük, de alkalmazható az amerikás magyarok helyzetére is,
idézzük mit jelent ez a kifejezés:
„Értékvákuumban élnek mindazok, akikre különböző okok következtében egyik értékrendszer sem gyakorol maghatározó hatást. Például kiszakadtak a szokás- és hagyományőrző értékrendszerből, megtagadták annak normáit, új körülményeik között viszont nem
találkoztak olyan egységes értékrendszerrel, amelynek követése megfelelő eligazító modellnek tűnt volna a számukra ... Az értékrendszeri vákuum kialakulása a parasztság felbomlásának első lépcsőinél megfigyelhető.”29

A fentiekből talán elég világos, hogy a „kultúra szemlélhető, mint az értékminták
hálója”,30 amelyben röviden szólva minden mindennel összefügg.
Az értékvesztés, értékelutasítás és értékvákuum szorító helyzeteit kell megélnie az
egyénnek, akiket egy angol nyelvű tanulmány találóan „displaced person”-nek, vagyis
helyüket vesztetteknek nevez. A cikk szerzője megállapította, hogy a „helyüket vesztettek” vagy a helyüket nem-találók, eleinte nem is az idegen kultúrába kerüléstől
szenvednek, hanem a családtól, vagyis a szűkebb közösségtől való elszakadás az igazi
Pataki 1972: 29.
	Kluckhohn 1961: 412.
29
	Kapitány–Kapitány 1983: 225–226.
30
Haydu 1977: 479.
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stressz.31 Ezért aztán érthető, hogy az etnikus társadalmi szervezetek szálai eleinte erősek maradnak, s a magyarok (de más etnikus csoportok is) egy erős területi egységet alkottak, egymás közelében laktak, ún. etnikus szomszédságokat alkottak. A városokban
szinte falusias etnikus gettók jöttek létre és a régi falusias életmódot termelték újra.32
A nagy helyváltoztatás, a kivándorlás után, ahol lehetett együtt maradtak azok, akik az
óhazából együtt jöttek el, illetve földiek voltak.
A South Bend-i magyarokról szóló szociológiai felmérés angolszász szerzőjének
szintén feltűnt,33 hogy a bevándoroltak „nagy családban” éltek, vagyis több nemzedék
együtt. A hagyományos magyar értékrendszerről szóló fejtegetésből kitűnt, hogy minden érték felett tisztelték az amerikás magyarok a vagyont, mert egy kis darab földet
akartak venni otthon, hiszen a legtöbben a hazatérésre készülődtek, mégis értékrendjük élén a „kemény munka, a magabiztosság és az önállóság” állt. A saját munkán
alapuló függetlenség értékrendje összhangban állt a környezet, az új kulturális közeg
értékpreferenciáival. Az amerikai magyarok körében végzett kutatás is bizonyította,
hogy az egyén mindig arra törekszik, hogy azonosítsa magát az őt körülvevő térrel
és világgal. A helyhez és a közösséghez fűződő hűségérzete járult hozzá az identitás
megerősítéséhez.
A tömeges méretű migráció és emigráció éppen azokat a törékeny kollektív bizonyosságokat ássa alá, amelyeket az egyén a kisközösségben megszerzett. A kiszakítottság és a közösség hiánya éppen a kultúrát szabályozó értékrend újratermelésének
zavaraiban érezteti hatását. Amennyiben megszakad a kulturális folyamatosság a közösségek és tagjaik között, azonnal félreértett jelképek, torzult viselkedési formák, és az
értéktudat zavara jelentkezik. Az egyén irányt veszt, a közösség pedig alkotó erejét.
A szimbolikus viselkedésformák által közvetített értékek követésével a kultúrához,
a csoporthoz, a hagyományokhoz való ragaszkodását jelzi az egyén. A közösséghez
tartozást hangsúlyozzuk az értékrend vállalásával, vagyis egyszerűen a hagyományok
vállalásával a csoporthoz tartozást tudatosítjuk.
Megállapítható, talán ez lehet a néprajzi értékkutatások egyik tanulsága, hogy a közösség önmagát, a saját azonosságtudatát a kulturálisan kidolgozott értékszerkezetek és
jelképes értelmű (értékű) viselkedésformák segítségével tartja fenn.
A helyi hagyományról
E ponton nyer jelentőséget a lokalitás fogalma, ugyanis a helyi hagyományokhoz mindig erős identitásérzés társul. A helyi kultúrák – s a nemzeti kultúrák globális nézőpontból végső soron szintén lokális kultúráknak tekinthetők – sikeresen karbantartják
a lakóhelyhez, a közvetlen környezethez tartozás érzését. Ez a lokális identitás jelenti
elsősorban a környezet tiszteletét, az ahhoz való közvetlen függő-óvó ragaszkodást, ez
sokszor a mítoszok, helyi mondák formájában, a természeti védőszellemek hitében
	Stein 1984: 270.
	Gans 1962.
33
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fejeződik ki. Ebben az összefüggésben a hagyomány az önazonosságtudat folyamatos
újratermelését jelenti, az azonosulás jelképes fogódzóinak megkeresését az emlékezés
számára. A hagyomány szimbolikus aspektusa nyilvánvaló, mind a közember, aki öntudatlanul létrehozza identitásának hagyományok adta jelképeit, mind pedig az elemző antropológus számára.
A hetvenes években több külföldi, főként amerikai, antropológus folytatott kutatásokat magyar falvakban (Ch. Hahn, M. Sozan, M. Hollós, E. Huseby és mások). Az ő
kutatásaik szociál-antropológiai látásmódja, kiegészítve némely haza vizsgálatok eredményeivel, a magyar „lokális antropológia” megindulását jelentheti. A helyi hagyomány
működésének világosabb megismerése pedig elengedhetetlen a helyi kezdeményezéseken
alapuló demokrácia működésének társadalmi tervezéséhez. A lokális tradíciók, értékek
és hiedelmek vizsgálata nélkül minden politikai jó szándék a dilettantizmus zsákutcájába
fut, s kimerül a jelmondatok üresen elpuffanó ismételgetésében.
Világos társadalmi cél tehát az önfenntartó helyi közösségeknek és hagyományaiknak a megmentése. Az ott kialakított hagyományok irányította viselkedési szabályok
pedig tanulságokkal szolgálhatnak egy olyan korban, amikor újra a kisközösségek ideje
látszik eljönni. Világos a felismerés, hogy a túl nagy közösségek nem működnek, pontosabban nem emberhez méltóan működnek.
Másfelől az is nyilvánvaló, hogy mindenhol egyformán ismert a helyi hagyományok manipulált „politikai” felhasználása, például a nemzeti nacionalizmusok szolgálatában.
Míg korábban, a folklórkutatások kezdetén a paraszti életforma mitizálása volt divatban, napjainkban inkább a modernizációs „fejlődés” eredményeinek túlhangsúlyozása hódít. Ez utóbbi jellegzetes jegye az elmaradottságnak, hiszen az infrastruktúra
és a gazdasági lemaradás bajait a modernizáció jelszavaival helyettesítik, s közben az
önálló, lokális hagyományokkal rendelkező közösségek felszámolását tűzik ki célul.
Már régen bebizonyosodott, többek között a néprajzi kutatások hatására, hogy a helyi
kultúrák szerves fejlődését kell elősegíteni, nem pedig erőszakkal megszüntetni. Hos�szú idő kell a hagyományok kialakulásához, de nagyon rövid idő elég a megsemmisítésükhöz – ebből a szempontból a kultúra a biológiai rendszerekhez hasonló.
Mi lehet az antropológia, vagy szélesebb értelemben a társadalomtudományok
hozzájárulása a hagyomány, a lokalitás, az identitás, a kulturális folyamatosság jelenségeinek megértéséhez? Van-e valamilyen speciális kutatási programja, aminek az
eredményei társadalmilag (politikailag) is használhatók? – Már utaltunk rá, hogy a
falumonográfiák, a néprajzi közösség vizsgálatok ilyen tanulságokat rejtenek az értő
olvasó számára. További hasznos tapasztalatok tárháza a hazai szociológia és etnográfia életmód-vizsgálatainak sora,34 amelyek kimutatták, hogy a helyi kultúrák életmód
mintái mintegy paradigmák sorát tárják fel a társadalmi tervezés számára. A lokális
hagyományok egyben a kulturális pluralizmus építő kövei.

34

Vö. Hoppál–Szecskő szerk. 1984.
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Az értékek, életmódok, mítoszok, hiedelmek, hitek és a nyelvek, nyelvjárások, egyszóval a hagyományok különbözőségének elismerése adja a kulturális pluralizmusnak
az alapját, de csak a helyi hagyományok létének elismerése biztosíthatja a kulturális
folyamatosságot.
A helyi közösségek évszázados létükkel bizonyították képességüket, hogy alkalmazkodni tudnak környezetükhöz, mind ökológiai, mind pedig társadalmi értelemben,
vagyis hogy a szomszédos népcsoportok képesek egymás mellett élni, megőrizve sajátos kulturális arculatukat. Nincs szükség újabb és újabb világmegváltó, s közben
hagyományokat romboló tervekre, amelyekről aztán néhány évtized múltán kiderül,
hogy csak értékirtó lázálmok voltak. Szükség van viszont a hagyományok szavának
meghallására, amely a folyamatosság továbbépítésére int. Szükség van, sőt égetően
szükség, a régi értékek, hitek és erkölcsök megbecsülésére, mert ezek nélkül úgy tűnik,
nem lehet semmi újat se felépíteni. A hagyományok adta beidegződések az újat akarásnál erősebbek – többek között erre mutatnak rá a néprajzi és antropológiai kutatások
a világ egymástól igen távol eső vidékein.
Arra is tanítanak ezek a kutatások, hogy a lokális hagyományok gazdag tudásanyagot
halmoztak fel a történelem folyamán, amely tudás mindig a közösség túlélését szolgálta
az adott társadalmi és természeti környezetben. Vétek lenne ezt a tudásanyagot nem
felhasználni egy válságokkal terhes világban. A lokális életmód mintái a nemzeti kultúra
egészén belül, mint kulturális paradigmák, mint választási lehetőségek szerepelhetnek,
s jelentőségük éppen abban áll, hogy kipróbált megoldásokként ajánlkoznak. Egy rugalmas kulturális rendszer csak akkor képes sikerrel szembenézni a gazdasági – társadalmi – politikai kihívásokkal, ha rendelkezik a megoldások gazdag választékával, a gyors
reagálás lehetőségeinek tárházával. Ezt nyújtja helyi kulturális hagyományok által felhalmozott tudás és tapasztalat. Ezért mondhatjuk végső következtetésként: tiszteljük helyi
hagyományainkat, hogy hosszú életűek lehessünk a földön!
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Berze Nagy János mitológiai tanulmányai

A régi mondás szerint minden könyvnek megvan a maga sorsa, s tegyük hozzá, hogy
ez a sors elválaszthatatlanul összefonódik írójának sorsával. Az a könyv, amelyről most
írója születésének századik évfordulóján megemlékezünk, a szerző halála után tizenkét
esztendővel jelent meg. Ugyan az adott történelmi helyzet hosszú idő után éppen lehetővé tette a mitológiai művek megjelenését, de az „Égigérő fa” mérvadó szakmai fogadtatása nem volt egyértelmű. Bár az 1958-as első kiadás után a könyv 1961-ben újra
megjelent (és elfogyott) a szűkebb szakmai közvélemény azonban, ahogy az a hivatkozásokból, illetve azok hiányából lemérhető, inkább elutasító volt.1 Diószegi Vilmos az
utóbbi évtizedek néphit kutatásának vezető alakja például „minden tudományos alapot nélkülöző plánétaisten elmélet”-nek tartotta Berze Nagy mitológiai elképzeléseit,2
sőt a Néprajzi Lexikonban is az olvasható, hogy „kéziratban maradt sajátos felfogású
mitológiai munkája.3 Ráadásul ez a megfogalmazás azt sugallja, mintha meg sem jelent volna ez a munka – noha egy lappal hátrább (a tördelés miatt) a mű bibliográfiai
adatai olvashatóak.
Nem hallgathatjuk el azt a megfigyelésünket, hogy létezik a tudományos életben
egy hallgatólagos közvélemény, amelynek hatására egyes korszakokban egyes szerzőket
többet idéznek a kelleténél, másokat pedig elhallgatnak. Ma már világosan látható,
hogy ilyen szándékos felejtés áldozata volt az ötvenes években Ipolyi Arnold4 az első
átfogó magyar mitológiai munka szerzője, valamint Róheim Géza és Berze Nagy János
is. Talán nem véletlen, hogy mindhárman éppen a mitológiai kutatás területén alkottak
jelentős műveket, a mitológiát pedig korábban „téves képzetek” gyűjteményének tekintették, ami lehet a szó ideológiai értelmében igaz lehet, de teljesen tarthatatlan feltevés
a folklorisztika szemszögéből.
Egyetérthetünk viszont ugyanezzel a méltatójával, amikor azt írta, hogy „Berze
Nagy a magyar mesekincsből a nemzetközi mesekinccsel való összehasonlítás alapján páratlan intuícióval elemzi ki egy olyan motívum folyamatos történeti létét, életét, amely az emberiség történelemelőtti korának élményeire utal.”5 Ez a mesemotívum – az „égigérő fa” képzete. Vulgár evolucionista elképzelésének hatása érződik
viszont a következő megállapításban: „… a fáról való származás képzetei fogalmazódtak meg újra és újra azokban a vallásos hagyományokban, amelyek különböző törté-

Berze Nagy 1921.Az Ethnographiában nem jelent meg sem ismertetés, sem kritika a könyvről.
Diószegi 1958: 156. Egy másik munkájában, amelyet a világfa motívum elemzésének szentelt
nem is hivatkozik Berze-Nagy monográfiájára: Diószegi 1969: 295–326.
3
Diószegi 1977. Magyar Néprajzi Lexikon I. 262.
4
	Ipolyi 1954.
5
Dömötör 1961: 27.
1
2
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neti korokban különböző módon alakultak közérthető fogalmakká és gondolatokká.”6
Noha meg lehet említeni, hogy újabban a szubhumán fajok társas viselkedésének jó
néhány eleméről kimutatták, hogy megtalálhatóak az embernél is, sőt a mitológiában és
más epikus elbeszélő formákban is megtalálhatók tükröződései – (pl. a legkisebb testvér
a legügyesebb a mesékben. V. V. Ivanov szóbeli közlése).
Bevezetőként most csak utalunk azokra a munkákra, amelyek előkészítették Berze
Nagy Jánost összefoglaló művének megírására. Mivel ő vidéken élt, távol a főváros
akadémiai köreitől, ő azok közé ritka tudósaink közé tartozott, aki nagyarányú gyűjtőmunkát végzett. Egész sor anyagközlő cikket közölt az Ethnographia, a Magyar Nyelv
hasábjain. Kiadott népmeséket Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből, 1907-ben
a Magyar Népköltési Gyűjtemény IX. köteteként.7 A néphitkutatást közelebbről érinti a
Baranyai magyar néphagyományok három kötete,8 amely rendkívül gazdag anyagával
még sokáig az egyik legfontosabb adattára lesz folklórkutatásunknak.
Századunk első éveitől kezdve rendszeresen megjelennek cikkei, tanulmányai, hosszabb-rövidebb közlései az Ethnographia lapjain. Ezek közül a néphitkutatás körébe
tartozó adatokat közöl az, amely a románok keddasszonyáról szól,9 azonkívül egy másik „Babonák, babonás alakok és szokások Besenyőtelken”10 címmel. Foglalkozott a
zászlós kopja emlékével Hevesben,11 amelyben a zászlós temetés és a fejfára kötött kendő szokásának értelmezését kísérelte meg. Érdekes „nap és tükör” című rövid írása is,
melyben a sámánruhák félkorongját és a napot megszemélyesítő mesék összefüggését
vizsgálta.12
Széleskörű folklór érdeklődése kiterjedt a verses és a prózai műfajokra egyaránt.
Külön-külön írást szentelt a Szent László pénzéről és Szent László füvéről szóló mondák népmesei párhuzamának,13 ezekben a rövid tanulmányokban szintén sok hiedelem-vonatkozás és értékes adalék található.
A csodaszarvas mondáról 1927-ben közölt egy nagyobb tanulmányt az
Ethnographiában.14 Az általa áttekintett anyag gazdasága már előrevetíti, hogy mitológiai munkájában is elfogultság nélkül veszi száma ez-egy motívum megtalálható párhuzamait, származzanak azok bármely részéről Európának. Ez a szemléleti nyitottsága
jellemezte korábban Ipolyi Arnoldot15 (s aztán rajta kívül alig valakit), de az elmúlt évtizedekben a szovjet történeti-tipológiai mitológiai kutatások elméletileg is megalapozták a nem genetikus kapcsolatokon alapuló hasonlóságok vizsgálatának lehetőségeit.16
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dömötör 1961: 29–30.
Berze Nagy János néprajzi munkáinak bibliográfiája megtalálható az Égigérő fa című kötet függelékében, 325–334., összeállította: Dömötör Sándor.
Berze Nagy 1940.
Berze Nagy 1906.
Berze Nagy 1910.
Berze Nagy 1911.
Berze Nagy 1914.
Berze Nagy 1925, 1934.
Berze Nagy 1927: XXXVIII. 65–80.; 145–164.
Hoppál 1980: 13.
Vö. Hoppál 1975: 93–105.
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A hazai kutatás ezen eredmények ismeretének hiányában többnyire értetlenül áll
a meghökkentően nagy történeti távlatokat felvillantó kutatási eredmények előtt. Divatba jött bizonyos folklórjelenségeket 19. századinak, vagy jó esetben reneszánszkorinak, esetleg középkorinak mondani és enyhe mosolygással fogadni, minden korábbi
időre vagy kapcsolatra utaló adatot vagy elképzelést. Az, hogy ilyen adatok valóban
léteznek, csak a kérdés egyik oldala, a másik az, hogy meg lehet elméletileg alapozni
olyan módszeres és szigorúan tudományos technikákat, amelyeknek segítségével ezek
a régi adatok többé-kevésbé koherens rendszerré alakíthatók. Meg kell barátkozni azzal
a gondolattal, hogy a magyar néphit vagy ha úgy tetszik a „mitológia” rendszere nem
valami különleges, egyedülálló, „több-hasonló nincs” jelenség. Hanem éppen fordítva,
hasonlóan a magyar nyelvhez, mint a világ sok más nyelvében vannak esetragok, van
alany és állítmány, a többes számnak ragja, a jelzős szerkezeteknek sorrendje, vagyis
megtalálható több alapvető, s köztük néhány univerzálé jellegű törvényszerűség. Így
a magyar mitológia illetve a néphit rendszere rekonstrukciójának munkája során17 fel
lehet és fel kell használni azokat az eredményeket, amelyeket például a szláv mitológia
rekonstrukciója közben a szovjet tudósok18 alakította ki, így például az univerzális
mitológiai oppozíciók fogalmát.19 Nemcsak a két feladat, de a két rendszer is hasonló
lesz tipológiailag és ki fog derülni (egy majdani összehasonlítás során/, hogy az asztrál
mitológiai20 utalások népmeséinkben éppen úgy megtalálhatók, mint az oroszok meséiben, és Berze Nagynak igaza volt, amikor a plánétaistenek emlékének nyomait kereste a magyar néphitben.
Könnyű lenne most művének elkészülte után majd négy évtizeddel bírálatot mondani az Égigérő fa egyes fejezeteiről, az egyes tételeiről, hiszen azóta sok és fontos adat
került elő, amelyeket ő még nem ismerhetett. Az megállapítható, hogy Berze Nagy
kitűnően ismerte a korabeli finnugor mitológiai szakirodalom legfontosabb műveit,
elsősorban Karjalainen és Harva, valamint Krohn munkáira támaszkodott. A szakirodalomban megtalált adatokat a magyar anyag megfelelő részeivel vetette egybe. Noha
művéhez nem készített külön elméleti bevezetőt, mert úgy vélte, hogy az egymás mellé
felsorakoztatott adatok hasonlósága és mennyisége önmagáért beszél és meggyőzi az
olvasót. (A magam részéről csak az ábrázolások bemutatását hiányolom.)
Annyi ma már bizonyosnak tűnik, hogy jó nyomokon indult el, amikor egész sor
turkesztáni, altaj, magyar meg vogul meséi illetve mitikus hagyomány gyökereit délen,
a perzsa vagy még délebbre, mezopotámiai kultúrkörben kereste. Ez nemcsak akkor,
még ma is gyökeresen új gondolat, amelyet hosszú évek kutatómunkája fog valószínűsíteni.
Egy kutató emléke előtt úgy tiszteleghetünk kellően, ha megpróbáljuk tovább vinni az általa vizsgált témát, végigjárni azt az utat, melyet ő kezdett meg. Nem könnyű
	A néphit és a mitológia rendszerként való felfogásához: Hoppál 1975: 69–75.
	Ivanov–Toporov. 1974.
19
	Az univerzális mitológiai oppozíciók fogalmáról. Hoppál 1977: 261–282.
20
	Az asztrál mitológia lehetséges megközelítéséhez hasznos útmutatóként szolgálhat egy nemrégiben megjelent tanulmánygyűjtemény: Hodson 1974.
17
18
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feladat ez, mert sokszor az út zsákutcába torkollik, vagy a régi idők homályának adatnélküli sötétségében kell tapogatózni. Viszont előbb-utóbb kiderül, hogy ha nem is a
hazai tudomány mezőin, de más országokban szorgos kutatók olyan összefüggéseket
tárnak fel az adatok között, amelyek új megvilágításba helyezhetik a korábbi kutatások
érthetetlennek tűnő és elhamarkodottnak minősített megállapításait.
Így van ez Berze Nagy János munkájával, az Égigérő fa mitológiai elképzeléseivel
is. Ha már alapvetően helyesnek tarthatjuk azt a megjegyzését, hogy egyes magyar
mitológiai elemek és elemkapcsolatok elsősorban a régi iráni és más közép-ázsiai (ill.
távol-keleti) párhuzamok alapján értelmezhetők.
A következőkben az újabb kutatások alapján néhány olyan jelenségre szeretném
felhívni a figyelmet, amelyek megerősítik Berze Nagy véleményét: nevezetesen az iráni
mitológiai párhuzamok bekapcsolásának szükségességéről.
Bevezetésként utalni szeretnék a Mítosz és történelem című konferencián tartott
egyik előadásra, amelyben a fa–domb–nő motívum (vagy elem sor) történeti és tipológiai párhuzamai kerültek bemutatásra.21 Röviden arról van szó, hogy a világ közepe,
a világ köldöke, az ott emelkedő domb (vagy világhegy és a rajta, vagy abból kinövő fa,
amelyik az égig ér) képzete az időszámítás előtti második évezredig követhető vissza.
Ezt a pontos datálást lényegében azoknak a kisméretű agyag szobrocskáknak köszönhetjük, amelyeket Észak-Iránban és Türkménia déli területein ástak ki nemrégiben,22
s amelyek a legtökéletesebb ábrázolásai a fával azonosított ősi anyagistennőnek, ami
egyben Berze Nagy János számára is egy általa kikövetkeztetett eurázsiai alapmítosz
volt. Természetesen ezzel az elképzelésével nincsen egyedül23 a „nagy anyaistennő” mitológiája ugyanis egész Eurázsiában ismert volt.
A perzsáknál Anahitának nevezték a termékenység istennőjét, akit a hatalmas égi
madár, a világfa tetején lakó sas vagy a griffmadár (egyes kultúrkörökben A Garudasas) ragad magával.24
Szinte felesleges is utalni itt arra, hogy mily sok és érdekes problémakört, kutatási
feladatot rejt magában csak a griff és az égberagadás motívuma (lévén hogy vogul mesékben éppen úgy ismeretes, mint a nagyszentmiklósi kincs egyik korsóján).25 Berze
Nagy János egyik fontos, mondhatni úttörő jelentőségű felismerése az volt, hogy „a
mítoszok alapos elemzése teszi érthetővé a magyar népmeséket és egyéb néphagyományokat. Módszerét azonban megfordítva is alkalmazta, a népmesék egyes részletei
vetnek világot, a mítosz eme már homályos részleteire. Egyes esetekben kiegészítik,
más esetekben igazolják egymást.”26
A szovjet kutatók több munkájukban elemezték az „iráni hatásokat a finnugor
mitológiában”.27 A nyelvészek előtt mindig is ismert volt a tény, hogy egy sor iráni
Hoppál 1978: 301.
	Maszszon–Szarianidi 1973.
23
	Neumann 1972.
24
Vö. Brentjes 1977: 31. kép.
25
	Csernyecov 1977: 13. kép.
26
Dömötör 1961: 20.
27
Voigt 1979: 5.
21
22
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jövevényszó van a finnugor nyelvekben. Most viszont többről van szó, mit elszigetelt
nyelvi tények vizsgálatáról.28 Az iranizmusoknak – ahogy V. N. Toporov nevezi – természetesen több rétege különíthető el, többek között éppen az obiugorok mitológiájában – korai és későbbi elemekről beszélnek, ugyanakkor nyomatékkal hangsúlyozza, hogy „nemcsak egyes elemekre kell gondolni, hanem az elemeket összefogó egész
rendszerekre, amelyek maguk is iráni hatásról tanúskodnak”.29 Kétségtelenül igaza van
Toporovnak, amikor nem érti, hogy miként kerülhette el a kutatók figyelmét Mirsusne-Xum alakja (a vogulok Világügylő-férfije) a legfőbb istenség Numi-Torem fia.
A Világügyelő azonosítása a NAP-pal, a mitikus jelzőkből nyilvánvaló (pl. aranyos,
fényes, tündöklő). Toporov bemutatja ezeknek az avesztai megfelelőit, mint ahogy
véleménye szerint a Mir-susne-Xum elnevezés maga is Mithra legjellemzőbb, leggyakoribb díszítő jelzőjének tükörfordítása: „Mithra pillantás nélkül szemléli az embereket”
(Rigveda III. 59. I.), ill. „a leghatalmasabb, aki belátja az egész földet” (Yasn X. 4. 13.)
A nap alakban körbejáró égi úr a Világfelügyelő lovasfejedelem jellegzetesen déli kulturális hatásról tanúskodik (a vogul at∂r szó iráni forrása az – asura30). További érdekes
megfelelés az is, hogy Mithranak szárnyai vannak és tojásból született, s ez összevethető a Mir-susne-Xum lúddá változásának motívumával. Összefoglalásképpen Toporov
megállapította (természetesen a szovjet kutató még több példát említett/, hogy „mind
az Ural mente, mind pedig az Uralon túli területek is. I. évezredének második felére
datálható Uszty-poluji kultúra tárgyai és a fenti analógiák azt bizonyítják, hogy az
ugor vallási és nyelvi tudat iráni rétege testesebb és kiterjedtebb, semmint általában
gondolnánk.”31
S valóban a példák tovább szaporíthatók. Az iráni vallások erősen dualisztikus
szemlélete érződik például a világ teremtéséről szóló mítoszokban, melyeket az obiugor és a finnugor népek körében gyűjtöttek. Ezekben az egyik legfőbb motívum az,
hogy két búvármadár szerepel, az egyik amelyik magasan az égbe száll, a másik pedig a
vízen úszik és lebukik a földért, hogy felhozza a víz színére. Talán nem lesz érdektelen
itt megemlíteni, hogy a horezmi ásatások során két szép, díszített kulacs került elő,
melyeket az i. e. 4–3. századra datálnak. Ezekről és a rajtuk található lúd és griff ábrázolásokról igen érdekes cikket írt Ju. A. Rapaport.32 Az ábrázolás a rakamazi korongot
juttatja eszünkbe. A lúd, mint ismeretes, az egyik központi eleme az obiugor mitológiának, nevezetesen a Világügyelő fejedelem arany bálványalakja, vagyis a naponta
ügyelői útját bejáró NAP megtestesítője. A szovjet kutató utal arra, hogy a horezmi
edények jelentős exportja figyelhető meg az Ural mentén már az i. e. 4–3. századtól
kimutathatóan, s ott hivatkozik a finnugorokra is. Az ábrázolásokhoz párhuzamokat
keresve a Rigvéda himnuszaiban a lúd többször említésre kerül, ahol elsősorban a nap,
	Toporov 1975: 72–76. Ugyanebben a kis kötetben, amelyben egy konferencia tézisei találhatók,
van egy másik cikk is. Gercenberg, L. Samaizm u irancev i ugrofinnov. Toporov 1975: 20–21.
29
	Toporov 1975: 72–73.
30
	Korencsy 1972: 56.
31
	Toporov 1975: 76.
32
	Rapaport 1977: 58–71.
28
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az istenség, a fény szimbóluma – az elpusztuló és ismét újjászülető világ megtestesítője. Amikor a tüzet megszemélyesítő griff megtámadja a vízi madarat, a kép kozmikus
jelentése tulajdonképpen a mindenség tűz általi pusztulása s egyben újjászületése.
Érdekes viszont, hogy a világvégének tűzözön formájában való elképzelése szintén
megtalálható az obi-ugoroknál (ellentétben a máshol általános özönvízzel), ami viszont kifejezetten a manicheus tanítás33 aránylag kevéssé kutatott s ritkán előforduló
motívuma.34
Ligeti Lajos figyelmeztet arra, hogy „bőséges forrásanyag tájékoztat bennünket a
szogd vándorkereskedők manicheus (a III. sz. utáni) misszionárius tevékenységéről.”35
Gafurov pedig (Kushan I. 76.) arról írt, hogy a szogd nyelvet igen nagy területen
használták a nemzetközi kapcsolatok nyelveként Közép-Ázsiában és az attól északra
eső területeken.36
Mindezek a tények egyenesen vezetik a kutató figyelmét a szakirodalomban szogdnak vagy szászánida ezüstöknek nevezet ötvösművek problematikájához.37 Mint ismeretes a nagyszentmiklósi kincs e stílusnak egyik kései remeke, melynek mitológiai
vonatkozásairól még van mondanivalója a hazai kutatásnak. Mint ahogy arról is kell
szólni, hogy az iráni művészet hatásának a nyomai végigkísérték honfoglalóink művészi stílusának kialakulását.38
Ismert tény, hogy az Urál vidékén több mint száz darab keleti eredetű – szogd –
ezüst tálat találtak, a legtöbbet a Káma és Perm vidékén. Ezeket a kutatás már a kezdetektől összefüggésbe hozta a finnugor népekkel, kimutatván azoknak (noha idegen
kultúrákból valók voltak) kultikus használatát. Azonban véleményünk szerint korántsem aknázták ki a fenti tényből adódó lehetőségeket – hiszen ha kultikus célra
használták ezeket, akkor a rajtuk levő ábrázolások jelentése sem lehetett közömbös a
felhasználók számára.39
A probléma ezúttal is bonyolult, hiszen először: mint láttuk az egyszerű kereskedelmi kapcsolat ideológiai hatással is járt (ez ma is így van!), másodszor: a szogd ezüstök
ábrázolásai olyan motívumokat tartalmaznak, amelyek a mítoszok segítségével talán
megfejthetők lesznek.40 (Így például a szenmurv vagy pávasárkány, a griff és az oroszlán, a fa tövében tó illetve víz, benne a búvármadár, a lúd, az állatküzdelem jelenetei,
	Szimonidesz é. n.: I. 141.
Berze Nagy János levélhagyatékából értesülhetünk arról, hogy Scheiber Sándor foglalkozott a kérdéssel. Vö. Banó–Fülöp 1977: 180., valamint Scheiber 1974: I. 43–50.
35
	Ligeti 1977: 308.
36
	Gafurov 1974: I. 76.
37
Vö. Marsak 1971.
38
	Kitűnő történeti összefoglaló olvasható: a sós-hartyáni korongpár kapcsán Fodor 1973: 100. 32–
41.
39
„Ezeket a tárgyakat vallási tisztlettel övezték, szent ligetekben állították fel őket (a hiteles leletek is
ezek területéről származnak/, s az ezüstkultusznak sok más megnyilvánulási formája is ismeretes
körükben. A kutatás kétséget kizáróan igazolta, hogy az iráni ezüstök nagy tiszteletének legfőbb
oka az volt, hogy e vidék népei rajtuk lévő ábrázolásokat a saját túlviláguk szerint értelmezték”.
Vö. Fodor 1973: 32–40.
40
	Orbeli–Trever 1935.
33
34
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oroszlán a nap jelével, királyi vadászat hegyek között stb.) Mindezeket a motívumokat
részletesen elemezte Berze Nagy is az Égigérő fá-ban. (1. kép)

1. kép Mitológiai lények ábrázolása ezüst tálakon. Lescsenko V. Ju. 1976 nyomán

Végül harmadszor az eredeti szaszanida domborításokra a használók az idők során
újabb ábrákat véstek vagy karcoltak rá. Ezekről nemrégiben kitűnő összefoglalás készült,41 amely a keleti ezüstökről szóló könyv mellékleteként jelent meg. Ezeket az ábrázolásokat még soha nem használták fel a finnugor mitológia rekonstrukciójához. Pedig az ott látható kardos alakok igen érdekesek – pl. szablya típusú kardokat tartanak,
nem pedig kinzsal vagy mecs típusút, s ez kormeghatározó jelentőséggel bírhat (9–10.
sz.) a szovjet kutató véleménye szerint. Mértéktartó és alapos elemzéseiben kimutatja,
	Lescsenko 1976: VIII–XIII. 176–188. 20–28. ábrák.

41

161

Folkloristica Varietas I.

hogy miként függött össze az obi ugorok kultuszaiban a szent ezüstnek a használata
a Világügyelő férfi (Mir-susne-xum) tiszteletével.42 A vogul mítoszokból tudjuk, hogy
a Világügyelő tisztelete a napkultuszhoz kapcsolódott, totemje és bálványa lúd alakú volt. S itt vissza is térhetünk a korábban ismertetett mítoszelemzésekhez, amikor
azok pusztán a nyelvi szöveg elemzésével jutottak hasonló eredményre (és persze, mert
ugyanazokra a régi forrásokra hivatkoztak). A szovjet kutató mindenesetre bizonyí42

	Ezt bizonyító utalások olvashatók ki a V. N. Csernyecov által lejegyzett mondából, amelyben egy
vogul sámánnő elmondja az ezüst tányéron látható ábrázolások jelentését. Vö. Csernyecov, 1947:
I. 113–134. A monda a 126. oldaltól: „Szale-Hardon túl nyenyecek laknak. Nagy halászóhelyeken
rénszarvasok nélkül élnek. Egyszer nyáron húzzák a hálót, húzzák a hálót, egyáltalán semmit sem
fognak vele. S ha fognak is, olyan keveset fognak, hogy éppen betevő falatnak elég. Egyszer nyáron,
ahogy így zajlott az életük, kivetették a hálójukat. A part felé kezdték húzni. Húzták, húzták, húzni
már nem bírták. „Mitől lehet, gondolják, ilyen nehéz? „Nézik a csónakból: hát tele a háló hallal. Akkor azt mondják: „Kis hálóval partra szedjük a halat”. Egy kis részét partra cipelték. A parton száraz
helyen halomba rakják. Van ott minden, de mindféle hal. Apránként kihordták oda a partra. Ötszáz
pudra valót hordtak ki. Azt mondják: – Nos, elosztjuk? – Mit kell osztani? Vegyen, ki menyit tud.
A nagy halom halban, látják van egy tányér. Egy kicsit belepte az iszap. Lemossák egy kicsit vízzel,
nézik, ezüstből van. Akkor azt mondják: – Vigye, akinek kell. Az egyik ember azt mondja: „nekem
nem kell”, a másik azt mondja: „nekem nem kell”. Akkor így szól egy ember: – Én elviszem. Elviszem
a magam házába. Hazaugrott, hozott egy darab szövetet. Egy könyöknyi darabba sarkosan bekötötte a
tányért, hazavitte s háza elülső sarkában az oszlopra felkötötte. Hogy hazavitte, harmadnapra megbetegedett. Három napot élt még, majd harmadnapra utána meghalt. Halála óráján így szólt gyermekeihez és a feleségéhez: – Ha meghalnék, vigyétek át ezt a tányért egy másik házba. És úgy is lett, (ahogy)
ezt mondta, (mihelyt) beesteledett, (menten) meg is halt. Ahogy meghalt, az ezüsttányért átvitték egy
másik csumba. Bevitték, ott is a ház tartóoszlopára kötötték. Aznap, hogy emberünket eltemették, a
másik házban, ahova a tányért bevitték, megbetegedett az ember. Megbetegedett és harmadnapra rá
meg is halt. Meghalt ez az ember, a tányért átvitték egy másik házba. Ebben a házban ugyancsak az
elülső sarokban álló oszlopra kötötték. Felkötötték az oszlopra, hát ebben a házban is megbetegedett
az ember. Ahogy megbetegedett, harmadnapra ő is meghalt. Ezután a tányér még négy házat járt
meg. Még négy ember halt meg. Így hát hét csumot bontottak le, mert hét ember halt meg. Akkor így
beszéltek az emberek: – Hogyan tartsuk (bírjuk) tovább a tányért? Úgy látszik, nem lehet megtartani.
Hét házban halt meg hét ember Az egyik nyenyec akkor varázsolni kezdett és azt mondja: – Hazavinni, a házban tartani egyáltalán nem lehet. A hetedik ház háta mögött áll egy kis nyírfa. Arra a
kicsi nyírfára kötözzétek fel. Hadd legyen ott. A varázsló nyenyec még hozzátette: – Gyűljön össze az
egész nép, nagy varázslást kell végezni. Megtudjuk majd, ki őrizze. Ki őrizheti. Összegyűlt a nép.
Kezdtek sámánt választani. Nagyon sok dobot verő (azaz sámánkodni tudó) nyenyec volt. Habár ki is
választották maguk közül (egyet), ebből az alkalomból dobját senki sem veri, nem egyeznek bele (hogy
sámán legyen akármelyikük), még ha van is dobjuk (azaz vannak sámánképességeik). Akkor megtudták, hogy van egy leány. Az a lány az első sámán. Azt mondják az emberek: – Verd a dobodat. – Verni
fogom, nekem szabad. Az egyik nartából hoztak egy dobot. Tűzzel együtt vitték be a házba. Tüzet
raktak, a dobot felmelegítették, felmelegedett a dob, akkor azt mondták: – Most jöjjön a lány. Fogja
(a dobot). Hívták, a házba lépett a leány, ahol a dobot melegítették. Neki adták a dobot. Kezébe vette.
Kezébe vette, egy kicsit melengette. Enkezével újra felmelegítette a tűz felett (a dobot). Akkor pergetni
kezdte és énekel. Énekbe fogott és azt mondja: – Ez az ezüsttányér nagyon drága holmi. Nagyon sok
szellem lakozik rajta. Ta-pal, az atya rajta van, meg Ta-pal atya fia is rajta van. Ta-pal atya lovon ül,
a fia szintén lovon ül. Kellő közepén (a tányérnak) a vizi király van, öreg ember. Egyik oldalán Mir
susne Xum, ő is lovon ül, őmellette Mir susne Xum fia, ő is lovon ül. A tányér közepén a vizi király a
vízből kiemelkedett. A vízből csak a válla s a karja látszik ki. Csak a kézfeje látszik. Az ötödik ember
pedig Šax el tōrum suka (az égzengés szelleme), ő is lovon ül. Az égzengés szelleme találta ki az egészet
(a halálsorozatot).”
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tottnak véli a kincsek nagyobbik felének a szent helyeken való használatát, mégpedig
a sámánok szertartásai alkalmával.
Befejezésül azt szeretném hangsúlyozni, hogy már Berze Nagy János is látta – ez
egyébként a Mesekatalógus jegyzeteiből is kiviláglik –, hogy a magyar népmese- és
hiedelemvilág megértése, eredetének kutatása során alapvető fontosságú az iráni párhuzamok vizsgálata. Véleményem szerint ez a felismerés maradandó értékű Berze Nagy
életművében, – más szavakkal mondva az „égigérő fa”, amelyek csúcsa – az északi rokon népek mitológiájában a sarkcsillagot tartja – délen Közép-Ázsiában és a közelkeleti régi kultúrába nyúlik le gyökereivel. Berze Nagy János mitológiai tanulmányai
tehát kijelölték az utat, amelyen érdemes tovább haladni, s a jelen kutatónemzedéknek
feladata, hogy elinduljon a gyökerektől felfelé a fán, mint a népmesében a kiskondás,
nehéz és fáradtságos, szívós munkával a hetedik égig.
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Sárospatak és az alma mater
Az ember életsorsának alakításában talán semminek sincs olyan döntő jelentősége,
mint az iskolai éveknek. Így van ez napjainkban, de még inkább így volt ez a múlt században vagy korábban. Sárospatak és szeretve tisztelt alma materünk, bizton állítható,
sok ifjú embernek adott értékes indíttatást, hogy aztán a társadalomépítő élet más-más
területén, de mégis egyformán, a haza javára tevékenykedjenek.
Erdélyi János életpályája – több más pataki diáktársával együtt – mintaként szolgálhat az utódoknak arra a hűségre, amellyel az írástudónak mindenkor és minden
korban munkálkodnia kell a szülői föld és nyelv művelésén. A feladat – mondjuk ki
egyenesen – a hagyományok ápolása, a kulturális folyamatosság biztosítása.
Négy és fél évszázaddal ezelőtt helyesen gondolták az alapítók, majd az első tanárok, hogy az iskoláknak időről időre új feladatokat kell kitűznie, új ideákat kell
szárnyra bocsátani, hogy a célok megvalósítása és a hozzájuk vezető gondolati munka
együttesen előrevigyék a nemzeti kultúra ügyét.
Jó másfél évszázada annak, hogy Erdélyi elfoglalta katedráját Sárospatakon. Gondoljuk meg, nemcsak teológia, nemcsak jogi fakultás, de színvonalas filozófiai oktatás
is folyt ott. A pataki oskola a szellem világítótornya volt, s a történeti és nemzeti tudat
őrhelye is egyben. Ortutay Gyula, a sárospataki szellem nagy tisztelője írta egyik es�széjében, hogy „...a pataki iskola osztrákellenes és a szabadsághoz ragaszkodó tanítói
szelleme elsősorban Erdélyi magatartásának érdeme”.1 A pataki esztendők alatt Erdélyi
töretlen lendülettel dolgozott, nem süllyedt a vidéki lét tunyaságába, s mint Ortutay
helyesen világított rá, ezzel kapcsolatban Erdélyi pályája inkább azt tanítja nekünk
ma is, hogy van (vagy főleg: volt!) egy magas rendű és műveltségben értékes magyar
vidékiesség, ami nem áll hátrább a fővárosénál. S valóban, Sárospatak példája lehetne – mint ahogy a múltban az is volt! – ennek az igényes vidéki szellemiségnek.
Őrtoronyszerep ez, mai szóval mondva a nemzeti tudat bástyájának szerepét kellett
folyamatosan vállalnia. Pataknak vállalnia kell – sok gyökértelen mai város helyett – történeti múltjával a hagyományőrzés korunkban cseppet sem könnyű szerepét.

	Ortutay 1966: 67. Ide kapcsolódik egy személyes jegyzet. Amikor 1957-ben Ortutay Gyula lenn
járt Sárospatakon, hogy leleplezze az Erdélyi János-emléktáblát, hosszú évtizedek után először találkozott össze apámmal, akivel együtt töltötték Szegeden ifjúságuk szebb napjait. Ennek a rövid
találkozásnak is szerepe volt abban, hogy a könyvtárlátogató, történeti búvárkodásra hajlamos
kisdiákot az apai tanácsosztó szeretet a néprajz felé irányította. Talán ennek köszönhető, hogy
néprajzos lettem. Így hat, ilyen rejtetten a hely és az elődök szelleme, biztosítva egyes szellemi
törekvések folyamatosságát.
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Most pedig tekintsük át – ha vázlatosan is – a nagy előd életét és munkásságát,
hogy felfrissítve róla szóló tudásunkat, iránymutatást nyerhessünk gondolataiból.
Erdélyi tevékenysége igen sokrétű volt: költőként indult, majd irodalomkritikus és
elméletalkotó esztéta lett belőle, folyóiratok és könyvsorozatok alapítója, a hazai népköltészeti szövegkiadás megindítója, végül, de nem utolsósorban filozófus és tanár.
A következőkben ebben a vázolt keretben tekintjük át tevékenységét, elsősorban a hazai
folklorisztika szemüvegén át nézve a gazdag művet, amit hátrahagyott.
Az egyéni életpálya állomásai
1814-ben született Kiskaposon, az akkori Ung megyében. Ez a kis zempléni falu Pataktól félórányira van autóval, a Sátoraljaújhely és Ágcsernyő közötti vasútvonal mentén, de a határ túlsó oldalán. Talán szimbolikus, hogy csak néhány kilométerre van a
híres zempléni honfoglalás kori fejedelmi sírlelettől, a szomotori ásatások színhelyétől.
A genius loci hatott akkor, hogy a versszerető és írogató egyszerű parasztember a pataki
iskolába adta jó eszű legkisebb fiát, aki az inferior szintaxista osztály növendéke lett
1824. aug. 31-én.2
Hat éven át tanult, élte a szegény diákok életét, amikor szülei teljesen elszegényedvén, el kellett szegődjön a gazdag Szabolcs megyei Répássy családhoz nevelőnek, hogy
tanulmányai befejezéséhez a költségeket összegyűjtse. 1831-ben sikeresen befejezte a
gimnáziumot, de még négy évig Patakon maradt, hogy jogi tanulmányokat folytasson. Tanulmányainak végeztével – a kor szokásainak megfelelően, hasonlóan Ipolyi
Arnoldhoz – a Gömör megyei Máriássy családhoz ment nevelősködni, ahol nagyszerű
könyvtárat találván, tovább képezhette magát. Tanítványával pedig bejárta NyugatEurópát és Itáliát.
Még pataki diák volt, amikor a Szemere Bertalan – később a forradalmi idők belügyminisztere – által alapított önképzőkörben elhangzottak és megjelentek első versei.
A harmincas évek második felében az Aurorában és más irodalmi lapokban rendre
jelennek meg versei. Fordít, és drámaírással is próbálkozik, s az évtized végére a legjobb
nevű költők közé emelkedett olyannyira, hogy 1843-ban versei „az Akadémia által
dicséretet nyernek”.3
Huszonnyolc éves korában nagy megtiszteltetés éri azzal, hogy a Kisfaludy Társaság
rendes tagjává választja. Később a titkári teendők ellátásával bízzák meg, ekkor kezd a
népköltészettel alaposabban foglalkozni, sőt székfoglalóját is ennek a témának szenteli.
1845 szeptemberében kezdte meg a nagy munkát, a magyar népköltészet feldolgozását, és 1846-ban megjelent a Népdalok és mondák első kötete (ha belegondolunk, hogy
száz év előtt ilyen rövid volt a nyomdai átfutása egy kéziratnak, akkor joggal tehetjük
fel a kérdést, hogy a fényszedő nyomdagépek mennyivel vitték előre a könyvkiadás
ügyét – hiszen ma legalább három év egy könyv várakozási ideje, ezt 1982-ben írtam).
2
3

	Minay 1914: 12.
Dengi 1886.
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1847 januárjától szerkeszti a Kisfaludy Társaság rövid életű lapját, a Magyar Szépirodalmi Szemlét (alig egy évfolyamot ért meg ez az irodalmi folyóirat). A forradalom
és a szabadságharc bukása után ő is bujdosik, de nem lesz hűtlen a magyar folklór
kutatásához sem, 1851-ben jelenteti meg a Magyar közmondások könyvét.
Még ugyanebben az évben – 1851 októberében – a pataki főiskola elöljárósága meghívta filozófiai professzornak. Örömmel fogadta el a katedrát, s a pataki évek a nyugodt
és elmélyült alkotás termékeny esztendei Erdélyi János számára. Itt készülnek olyan jelentős tanulmányai, mint pl.: A hazai bölcsészet jelene (1867), A magyar lyra a forradalom
után (1859), Szépészeti alapvonalak, Népköltészet és kelmeiség és mások.4
Tanártársával, Szeremley Sándorral és Hegedűs László sárospataki pappal 1867ben megalapítja a Sárospataki Füzetek című folyóiratot. Meggyengült szervezetét egy
hirtelen rohammal ledöntötte a betegség. 1868-ban halt meg Sárospatakon.
Költészet és népköltészet
Erdélyi ismert és elismert költő volt, és a 48-as forradalom előtti években vezető szerepet töltött be az irodalmi életben, az események ideológiai előkészítésében.
Költői és irodalomkritikusi, -szervezői munkásságának jelentősége abban van, hogy
egyike volt azoknak az egyszerű népi származású értelmiségieknek, akik a forradalmi
gondolatok magvait elhintették, s „egyik főszereplője volt annak az őrségváltásnak,
melynek során a fiatal népi értelmiség kezdte felváltani a köznemesi értelmiséget”.5
Petőfi, Vajda, Arany költészetének előfutára volt, az ő költői áttörésüket segíti – amint
egyik monográfusa írta: „a lelkek erre való előkészítésének munkatársai között legjelentősebb rész jut Erdélyi Jánosnak, akinek tevékenysége már az egy ágban is nevezetes
gazdagodást és emelkedést jelent egész szellemtörténetünk folyamatában.”
„Erdélyinek korszakos szereplése, amint az természetes, szoros összefüggésben van
kornak mozgató eszméivel, közöttük elsősorban a népiségről táplált felfogással”.6
Erdélyi János tehát a költészet felől érkezett a népköltészethez. Ő is – reformkori
barátaihoz hasonlóan – felismerte, hogy a gyökerek keresése – és megtalálása a népi
emlékezet és költészet talajában – mennyire fontos nemzeti ügy. Ortutay Gyula találóan írt erről Erdélyiről szóló esszéjében, amikor megállapította, hogy többek között
a népköltészeti gyűjtés „a reformkori Magyarország közhangulatát fejezte ki, s azt is
elárulta egyben, hogy ez a reformkori nemzedék mennyire a nemzeti ellenállás politikai gondolatával vette egynek a nép megismerését s a nép felvilágosítását. Ez az az
idő, amikor a magyaros tánc, viselet is jelképes értelmet kap.”7 S valóban, a népiség a
múlt században éppen a németesedés, a Habsburg-birodalomba való beolvadás elleni
védekezés eredményeként jött létre. A nemzeti identitástudat egészséges reakciója volt.
	Erdélyi 1863.
Heller 1953: 3.
6
Pozsonyi 1927: 7.
7
	Ortutay 1966: 22.
4
5
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S ez a tudat kereste a saját kifejezési formáit – egyesek meg voltak győződve, hogy
„művészetünk mezején eddig nem gyanított reformoknak kellene bekövetkezniök”.8
Erdélyi érdeme a felismerés, hogy kimondta: „mi eddig a magyar népköltészetet
nem becsültük, mert nem ismertük. Az idő intése, a kebel szüksége pedig már jó ideje,
hogy megszólítja a költőket, kik többé-kevésbé kezdték elkapogatni a népdal hangját,
s ennek volt is látható műveiken”.9
A felismerés halott a tett ereje nélkül. Erdélyi ezért sajtó alá rendezi az 1943 végén meghirdetett pályázatra több mint másfél száz gyűjtőtől beérkezett népdalanyagot.
Pontosan látja, hogy „bennök országos és nemzeti kincs van elrejtve”, s megfogalmazza
az egész munka értelmét is, nevezetesen, hogy talán „megérjük az időt, hogy népünk
költészeti erejét, képzelődésének szárnyalását, vele műveltségi állását, szóval a népnek
szellemi életrevalóságát apródonként fölfedezzük; egyúttal új szépségeit fürkésszük ki a
mindenre képes magyar nyelvnek; sőt komoly szándékkal fogván ezeknek vizsgálatához,
tudományos szempontból is érdekessé tesszük a népet azáltal, ha érdekeit melyek mindenütt és mindörökké a maga által teremtett költészetben tükröződnek legtisztábban,
az irodalomba átvisszük, azaz népszerű irodalmat alapítunk”.10 Ma is érvényes, időszerű
megállapítások ezek a magyar nyelv szépségéről és egyben a nép politikai felemeléséről.
A népköltészetben a magyar „alaplényegiség” esztétikai megnyilatkozását keresi
Erdélyi, hogy a megtalált kincset azután az új magyar műköltészet is beolvassza. Egyrészről a nyelvben s az objektív költői formákban, másrészről a történetből kinn rekedt
népben a műköltő még mindig tisztán megőrizve kaphatta mindazt, ami specifikusan
magyar az ízlés területén – ezért akarta, hogy a műköltészet a népi elemet fölvegye
magába, hogy annak képére és hasonlatosságára alakuljon.11
A Népdalok és mondák kötetei a Magyar népköltési gyűjtemény első könyvei voltak, valami új kezdődött a hazai folklórkutatásban általuk. A kezdő lépések megtétele
mindig a legnehezebben s egyben legfontosabb – s legtöbbször nincs is bukdácsolás
nélkül. A népdalok szerkesztésmódjáról szólva ő maga bevallotta, hogy a szövegeket:
„nemesebb és csinosabb formába adva, azért hogy ízlésnek az alnép közt terjesztésére
hathasson”,12 s ezáltal megfosztotta az utókort a hiteles múlt századi szövegektől. Egyet
kell érteni Ortutay Gyula bíráló szavaival, amikor a Népdalok és mondák kapcsán arról
szólt, hogy Erdélyi átírta, megcserélte az egyes népdalok sorait, vagyis „a beküldött
verseket tetszés szerint összeolvasztotta; strófákat átcserélt, egy másik versből hozzátoldott, esetleg a saját kiegészítéseivel is. Ő még azzal indokolta eljárását, kora felfogásához híven, hogy a népköltészeti alkotás amúgy is közösségi jellegű, tehát nem vétek két
különböző táj verseinek összeegyeztetése”.13 Ez azonban végül is nem von le műveinek
halhatatlan értékéből, pótolhatatlan forrásmunka a magyar folklorisztika számára.
	Erdélyi 1962: I. 141.
	Erdélyi 1847: 58.
10
	Erdélyi 1846: VI.
11
	Szigeti 1942: 439.
12
Posonyi 1927: 38.
13
	Ortutay 1966: 68.
8
9
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A második kötet végén hatalmas tanulmányban foglalja össze a lehetséges tudnivalókat. Népdalköltészetünkről szóló tanulmánya 1978-ban új kiadásban jelent meg,
s ebben áttekinti a legrégibb történeti adatokat, a magyar népdal első említéseit a
krónikák és más történeti források adatai alapján (Priszkosz rétor, Theophülaktosz,
Anonymus, Turóczi, Ekkehard, Cornides). Megpróbálja elősorolni népdalaink régies
vonásait – zömmel kifejezéseket, szavakat, történelmi utalásokat, amelyek a dalok régiségére utalhatnak. A dolgozat utolsó részében a „nyelv használatát s költői kezelését”
vizsgálja, mert szerinte sok szép kincset lehetne „összehalmozni a nép nyelvéből, melly
azért nagy fontosságú, mert régibb az írói nyelvnél”, s ezért sok olyan régies fordulatot,
kifejezést találunk benne, amellyel gazdagíthatjuk nemcsak az irodalmi, de a köznapi
nyelvhasználatot is.
Erdélyinek alapvetően helyes, messzemenően előremutató meglátása volt a magyar
népdalokkal kapcsolatban, hogy bennük vagy általuk a nép lelkét lehet megismerni – a
néplélek megismerése nála nem valami elvont pszichologizálás eredményeként kell előálljon, hanem a konkrét nyelvi anyag, a népdalok szövegeinek (majdnem tartalomelemzés-szerű) vizsgálatát jelenti. Ma már a modern etnolingvisztika néhány korai megfogalmazását ismerjük fel egy-egy megállapításának mélyén, amikor például kesereg, hogy
„nemcsak a nyelv-ideált nem bírjuk már, hanem a nyelv-szokást is kezdjük felejteni rész
szerint, s hogy egészen elfelejtsük, nem kell egyéb, mint a folytatás”.14 Kemény szavak, de
ha lehet, a mai helyzetre még fokozottabban érvényesek, hiszen jobban felejtjük a nyelvszokást, mint bármikor korábban. Úgy tűnik, ez az állapot mindig a „politikai sorsulat”
(a „catast-rophe”-ok) után köszönt be menetrendszerűen a magyar kultúrában.
Erdélyi azonban nem volt elfogult saját elképzeléseit illetően, noha éles hangú
cikkben elemezte és tette nevetségessé a „kelmeiség” a parlagi színvonalú vidékiesség
költészetét. Hiszen a könnyebb ellenállás irányába sodródók mindig is megpróbálják
aprópénzre váltani és a múló divatok jelenségévé tenni a legnemesebb törekvéseket.
Rámutatott arra, hogy a népéletből vett tárgyak, helyzetek leírásából, vagyis a külső
jegyek átvételéből még nem lesz népi eredetű költészet, legfeljebb népies. Más es�széi – pl. Népköltészetünk a külföldön, 1851-ből – mellett különösen egy 1855-ben
írt tanulmánya érdemel figyelmet, mert benne ráérez a magyar népdalok egyik fő
ismérvére, a „legmélyebb bensőség” nyomaira, amelyet találóan a keletiség jelzőjével
illet.15 S valóban, a Népdalok és mondák köteteinek szerkesztése során a népdalszövegek mély megismerése után, megbízhatunk költői érzékenységében éppen úgy, mint
a konkrét anyagot ismerő tudásában. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a keleti
anyagot ismerte, hanem azt, hogy amit a nyugat-európai anyagból ismert, azt valóban
idegennek érezte a magyartól. S ezzel nemcsak ő volt így.
Az európai nagy költők és tudósok – mint Goethe és Herder – a nemzeti kultúra
gazdagításának szándékával fordultak a népnyelv és a népköltészet felé, ezt kívánta
itthon megvalósítani Erdélyi János is. Világos szavait érdemes felidézni, mert tömörségében példamutató, igazságában időtálló:
14
15

	A magyar lyra a forradalom után. 1890: 28.
	Népköltészet és kelmeiség 1863: 164.
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„Miben áll hát a népköltészet ereje? Áll főleg a nyelvben, az átlátszó tiszta nemes előadásban, melyet minden józaneszű és egészséges velejű ember megérthet, élvezhet kénye, kedve szerint. Tehát vegye föl a művelt költészet a népinek tisztaságát, minden
törvénytől független merész szókötéseit, szólásmódjait, életvonásait, melyeket szintaxis,
grammatika soha nem igazol, lefordítani pedig szórul szóra fonákság, másként lehetetlen. Ilyen kifejezések és szólásmódokkal tömve minden nyelv, annál tömvébb pedig
ennél épebb és egészségesebb szerkezetű organizmusa. Ezek nem figurák, nem trópusok, hanem a nyelv állócsillagai vagy ha tetszik gyöngyei, sajátságai, miket az iskola
graecismus, gallicisme nevek alatt ismér. Ezekben fekszik a népi elem. Költő csak az
lehet, ki ezeket tudja használni és mozaikképen összeilleszteni; valamint ezek okai annak is, hogy költő csak egy nyelven írhat isten igazában, azon, melyet az édes anyatej
szivárogtatott életterébe.”16

A fentiekben vázolt elvek megvalósításának útján a népdalok és mondák után a közmondások kiadását vette tervbe. Saját gyűjtését kiegészítette a korábbi, nyomtatásban is megjelent gyűjtemények (Kis-Viczay, Kovács Pál, Dugonics és mások munkái) anyagával, s összesen mintegy kilencezer szólást és közmondást közöl, a Magyar
közmondások könyve (1851 – az előszót március 15-én írta alá.) A kötet végén egy
tartalmas tanulmány található, amelyben így foglalta össze a kötet célját, még inkább értelmét:
„A magyar irodalom bírja már e könyv egy részét a dalok és mondákban, most következik egy másik része a közmondásokkal. Mi a kettőnek egymás iránti viszonyát illeti: úgy
állnak egymáshoz, mint a nép költő és gondolkodó ereje, és így induló pontjai a nemzeti
művelődésnek, mely akárhonnan veszi is a vezérsugallatot, egyedül akkor számíthat tartós
életre, ha népe szája íze szerént szól, s a magasabb eszméket, a tudomány követeléseit
bizonyos hazai levegő színével önti be, hogy a szokatlan megszokhatóvá, az idegen itthonivá legyen az avatatlan előtt is. Ennél fogva helyes azok véleménye, kik a nemzeti költészet elemeit a népdalokban hiszik lerakva, s ezekből ügyekeznek kivirágoztatni amazt;
a bölcselmiség első alkatrészeit pedig a népi tapasztalás és eszmélkedés maximáiban, a
közmondásokban keresik; vagyis az egyetemes világműveltségnek, az eszmék általánosságának itthon keresnek törzsököt, melybe az oltó galyat beékelhessék.”17

Különösen érdekes eszmefuttatásainak az a része, amelyekben a közmondásoknak mai szóval élve szemiotikai – jelelméleti – meghatározását vázolja föl, a következőképpen:
„Közmondások fogalma alatt gondoljuk mindazon rövid szólásmódokat, melyek a népnél örökölt formában mint jelvi értemények (sententiae symbolicae) szájrul szájra élnek.
Természetökhöz tartozik ennélfogva, hogy a nép azokat magyarázat és fejtörés nélkül
értse, mikor szükség, alkalmazni tudja, habár szórul szóra való jelentésüket régen elvesz-

	Népköltészetről 1863: 11.
	Erdélyi 1851: 435.
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tette is.”18 „Tehát a közmondások elmélete a jelviség, gyakorlata pedig az élet. Amonnan elvét veszi, itt formáját leli, s eme két sarok az mi körül a közmondások lényege
forog.”19

Véleménye szerint a közmondás jelképes, szimbolikus előadásmódja valamely eszmének. Ebben a szimbolikus formában a gondolat és a jel vannak eggyé olvasztva, mert
egyetlen alakba – a nyelvi megjelenítés alakjába – sűríti össze az ellentéteket. A közmondásokat képszerű előadás, az ellentétes képek közötti eszmei szikrázás jellemzi. Mint
Erdélyi írja: „Jelvi – (jelképes, mondanánk ma!) – tulajdonlag minden képes előadás,
ha mögötte valamely eszme áll. Az ős népek minden tanítmányai jelvekbe voltak foglalva...”20 Eszerint a szimbolizmusban minden él, minden mozog, éspedig a szó tulajdon értelmében, mivel „örökös lebegése van az elmének gondolatrul gondolatra,
képrül képre, tárgyrul tárgyra. A tárgy jelent gondolatot, a kép történetet, a gondolat
mindkettőt, s viszont, mindenféle cserében. Ez a cserélgetés, ez a változtatgatás tündéri
játékot állít elő. Jő, megy a képzelődés mint a szövő csónakjai egymás mellett, egymás
elleni, s nyomain végre mint egy keleti szőnyegen, ki vannak írva ég és föld, nap és éj,
nyár és tél, ki az ifjúság és aggkor, az élet és halál”21 Ezek egész modern gondolatok,
a binárisan szemben álló szemantikai párok elveinek megsejtését érezzük ezekben a
sorokban. Mint ahogy a következő is látnoki jóslat: „...nincs kétségem benne, hogy a
népi dolgok iránt csak ezután lesz még figyelem és fogékonyság. A bölcs addig is így
tanít: hallgasd szerelmes fiam, a te atyádnak bölcsességét, és a te anyádnak oktatását
el ne hagyjad!” 22 – Értsük helyesen az intést, hiszen ez a nemzeti hagyományok tiszteletét jelenti.
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A hazai néprajzi kutatás történetének van néhány alakja, akinek életműve méltatlanul
feledésbe merült. Pontosabban bizonyos időszakokban, többnyire politikai okokból,
egész egyszerűen elfelejtkeznek, munkáikról, vagy a szándékos feledés ködfüggönyét
vonják köré. Ez történt Sebestyén Gyulával (1864–1946) is, különösen halála után
jutott mostoha sorsra, mert ideológiai ellenségként kezelték az ő magyarságtudatát,
különösen pedig a nemzet történeti emlékezetét ébresztő törekvéseit. Az ilyen elgondolások bizony még napjainkban is gyanút keltenek, pedig az ő széleskörű filológiai
tudása, és ahogy ma mondanánk alapos terepmunkái, bizony feljogosítják, hogy hangot adjon meggyőződésének bizonyos kérdésekben. Érdemes tehát megismerni életének és munkásságának főbb vonásaival és eredményeivel.
Élete és művei
Sebestyén Gyula 1864. március 7-én született a Balaton-felvidéken, Szentantalfán az
ottani református lelkész gyermekeként. Iskoláit a legjobb református intézményekben
(Veszprémben, Pozsonyban és Debrecenben) végezte. A budapesti egyetemen magyar
és német irodalmat és nyelvészetet tanult, majd tanulmányai befejezése után a Nemzeti
Múzeum könyvtárába helyezkedett el, ahol 1899-től gyakornokként tevékenykedett.
Már ezektől az évektől kezdve rendszeresen járta a híresebb európai múzeumokat
és könyvtárakat (Franciaországban, Svájcban és Ausztriában), hogy az ott fellelhető
magyar történeti (különösképpen az írásos, és a rovásírásos) emlékeket tanulmányozza.
Ekkor már jól ért és beszél németül, vagyis a korabeli filológiai szakirodalom elérhetővé
vált számára. Harminchét éves volt, amikor benyújtotta doktori értekezését „Adalékok
a középkori énekmondók történetéhez”.1 1905-ben Sebestyént igazgató-őrnek nevezték
ki és még ugyanabban az évben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia levelező és
a Kisfaludy Társaság rendes tagságát, mégpedig „A magyar honfoglalás mondái” című
értekezésével. A családi szájhagyományt idézte Diószegi Vilmos A múlt magyar tudósai sorozatban megjelent kismonográfiájában, amikor leírta, hogy Sebestyén „... az
akadémiai székfoglaló felolvasásakor otthon felejtette a szöveget. A székfoglalót pedig
felolvasni kellett. Üres papírokat vett hát kezébe, s úgy tett, mintha azokról olvasna fel.
Senki nem vette észre, hogy a lapokon nem volt írás”.2 A legendárium része, hogy késő
éjszaka szeretett dolgozni hajnali kettőig vagy háromig. Azonkívül szerette a jó bort,
ő maga is díjnyertes borokat készített, majdnem megélte 83. születésnapját, s végig
kitűnő szellemi állapotban volt.

	S. Lackovits 1989–1991: 7. vö. Sebestyén 1891.
Diószegi 1972: 18–19.
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Sebestyén egyike volt azoknak, akiknek munkásságát a kezdetektől fogva meghatározta a gyűjtés, vagy ahogy napjainkban mondjuk: a terepmunka. Már az 1890-es
évektől kezdve a helyszíni gyűjtőmunkát igen fontosnak tartotta és maga is intenzíven gyakorolta. Különösen felerősödött ebbéli meggyőződése az észak-európai országokban tett utazásai nyomán ahol megismerte az ottani folklórkutatás eredményeit. Megismerkedett a Folklore Fellows mozgalommal és 1911-ben Sebestyén Gyula
elnökletével megalakult a nemzetközi tudományos szövetség magyar osztálya.3 Az
alelnök Gombocz Zoltán, a nyelvész, a titkár pedig Bán Aladár lett, céljuk az volt,
hogy a magyar és a nemzetiségi kutatók segítségével mind a magyar, mind pedig az
etnikus kisebbségek néphagyományait, elsősorban folklórját teljesen felgyűjtsék, majd
az egész anyagot a hazai és a külföldi kutatás számára hozzáférhetővé tegyék. A hivatásos kutatók mellett önkéntes helyi gyűjtők kiképzését és bevonását is tervezték,
elsősorban a közép- és főiskolák tanárainak és tanulóinak a bevonását. Ezt a munkát
kívánta segíteni és elméletileg is megalapozni Sebestyén négy „emlékirata”, amelyek az
Ethnographia-ban láttak napvilágot.4
Már 1889-ben még Gyulai Pál tanítványaként belépett a Magyar Néprajzi Társaságba, Sebestyén akkor még csak tanárjelölt volt. Úgy tűnik sorsszerű volt, hogy
hét esztendő multán 1896-tól részt vegyen a Társaság folyóiratának szerkesztésében,
melyet egészen 1920-ig irányított. Szerkesztőként megindította a néphit és népszokás
gyűjtések rendszeres közlését és jó tíz nyomdaívvel megnövelte a folyóirat terjedelmét.
A szerkesztés mellett természetesen arra is szakított időt, hogy kisebb nagyobb cikkeket, tanulmányokat, rövid jegyzeteket közöljön az Ethnographia-ban. Így például ott
közölte először a regősénekeket (a 13. évfolyamban, több folytatásban a továbbiakban
csak az évfolyamot jelezzük!), a váradi tüzesvas próbák felsorolását (14. évf.), a pünkösdi király választás szokásáról (17. évf.), a bábtáncoltató betlehemesek történetéről (17. évf.), egy ó-magyar ballada beregvármegyei változatáról szóló jegyzeteit (18.
évf.).Hosszabb-rövidebb adatközléseit a lucaszékről (20. évf.), a váci Énekes Gyűjteményről (24. évf.), Kríza János mesemondásáról (23. és 24. évf.), Petőfi népdalgyűjtésekről (25. évf.), a nagyszentmiklósi kincsről (26. évf.), a hunok rovásírásáról (27.
évf.), a székely rovásírásról (28. évf.), valamint a pogány magyarok lóhúsevéséről (14.
évf.).
Ez utóbbi témával kapcsolatban Sebestyén sorra vette az Árpád-kori krónikák adatait (pl. a Képes Krónikából a Vata-féle lázadásnál említik a lóhúsevést, míg Anonymusnál a Tarcal-hegyén végzett magnum aldumas-t, ami egy kövér ló megöletésével
járt együtt. Ezzel kapcsolatban a magyar sámánkutatás nagy alakja megemlíti, hogy
Szibériában a 19. században még élt a lóáldozat szokása.5 E sorok írója több évtizedes
tereptapasztalata alapján állítja, hogy az állatáldozat (ló, tinó, bárány stb.) szerte Eurázsiában a mai napig élő gyakorlat és a sámánszertartások fontos mozzanata.6 Ennek
	Sebestyén 1920.
	Sebestyén 1914.
5
W. Radloff és mások leírása alapján vö. Diószegi 1972: 77–85.
6
Fotókkal illusztrálva lásd Hoppál 2005: 28–33.
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megállapítása és a rítus tovább élése azért fontos, mert ez is bizonyíték arra nézve, hogy
bizonyos kulturális elemek, rítus és folklór motívumok évszázadokat, sőt évezredeket
képesek túlélni, egyszerűen fennmaradnak az ünnepi rituális gyakorlatban, vagy szakrális narratív hagyományban. Egy dolog bizonyos, hogy a magyar kultúrának ez az
eleme minden bizonnyal keletről hozott hagyományunk része.
Ahogy Diószegi Vilmos a Sebestyénről írt kismonográfiában kifejtette:
„Legközelebbi rokonaink, a vogulok (manysik) és osztjákok (chantik) lovat áldoztak.
A voguloknál általában a rénszarvas az áldozati állat, az istenek előtt azonban a ló a legkedvesebb, kivált a fehér. A lóáldozás régi jellemzője a keleti népeknek. Egy X. századi
örmény forrás feljegyezte ezt a Kaukázusban megfordul hunokról is. Néhány évtized
multával egy tudományos felfogásmód tökéletesen a múlté lehet. Sebestyén összehasonlító vizsgálatainak az eredményeit az időugyan már több esetben meghaladta, de
kutatásának két alapvető jellemzője napjaink tudományos felfogásának is követelménye
maradt: az etnohistóriai vagy etnogenetikai (az ő idejében „őstörténeti”) igényű összehasonlító kutatáshoz a magyar adatokat a rokonnépek, és a velük történeti kapcsolatban
állt vagy álló népek kultúrájával vetendő egybe, és ennek a hasonlításnak széleskörű
anyagismeretre kell támaszkodnia”.7

Ezzel az utóbbi megállapítással ma is maradéktalanul egyetérthetünk. Megállapítható, hogy ezek az évek (a 19. század utolsó és a 20. első két évtizede) voltak a legtermékenyebbek Sebestyén néprajzi munkásságában.
A Magyar Népköltési Gyűjtemény új folyamában, 1902-ben jelent meg Sebestyén
Gyulának az egyik legjelentősebb munkája A regősök című. Ez a félezer oldalas mű
(bár kis alakú könyv) a hazai néprajztudomány egyik korai csúcsteljesítménye, nemcsak azért, mert széles körű történeti (pl. Jordanes), nyelvészeti (pl. Szinnyei: Magyar
tájszótára), mitológiai (pl. Grimm, Ipolyi), és folklór (pl. Strausz, Vuk Karadžić) anyagot használt. Módszertani szempontból, pedig ő az egyik első folkloristánk, aki az
összehasonlító történeti módszert tudatosan használta a többféle adatanyag módszeres
vizsgálatakor. Mindezeknek a történeti, nyelvi, folklór tényeknek az egybevetése után
szerzőnk megállapította, hogy „a szláv eredetűnek jelzett regölő népszokás története a
regős-terület történetével együtt messze visszanyúlik a magyar honfoglalást megelőző
időkbe”.8 Sebestyén latin nyelvű egyházi szövegek segítségével bizonyította, hogy a
kereszténység első néhány századában már tiltották, üldözték az állatalakoskodó rítusokat, melyeket éppen a karácsony és újév körüli időkben tartottak és pogány eredetűnek véltek az egyházi történetírók. Aztán még mélyebbre ás párhuzamokért szerzőnk,
és az i.e. 450 körüli évekből idéz példát, még hozzá Herodotostól. a Mithra-kultuszt,
majd az egyiptomi bika-kultuszt is ide kapcsolja. Természetesen nem lehet Sebestyén
minden eszme ötletével egyetérteni, de a hatalmas tudás, amivel az adatokat mozgatja
igencsak meggyőző a mai kutatás számára is. Érdekes, hogy milyen széles körben talál
adatokat a téli napforduló ünneplésével kapcsolatosan, amiből az következik, hogy
Diószegi 1972: 84–85.
	Sebestyén 1902: 282.
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a téli időszak ősidők óta kitüntetett rituális időszak az emberiség történetében. Több
kulturális-szakrális-rituális és mito-poetikus jelentés réteg rakódott egymásra ebben a
szokás komplexumban Sebestyén hozzájárulása a kérdésről megértéséhez kiemelkedően fontos a jövőbeni kutatások számára.
Sebestyén Gyula 1909-ben tette közzé a rovásírásról szóló könyvét. Ez a több mint
háromszáz oldalas mű máig (145 ábrával) akkor a legteljesebb áttekintés volt a hazai
anyagról, a rovásírás magyarországi emlékeiről, valamint a magyar adatokkal összefüggésbe hozható kultúrtörténeti előzményekről. A legrégibb írásos emlékektől kezdve,
a számrovás különféle típusain át, a betűrovásírások bemutatásáig jutott el a szerző.
A kötet második, majd félszáz oldalas fejezete a tulajdonjegyekről szól, azoknak különféle típusairól, így a határjelekről, a középkori templomépítő kőfaragók mesterjegyeiről, meg az állatok bílyog-jegyeiről.
Értéke ennek a korai etnoszemiotikai munkának, hogy a huszadik század elején elérhető szinte teljes szakirodalmat áttekintette és szemléletes példák sorával (vagy másfélszáz ábrával) tette szemléletessé mondandóját. Igen tanulságos az ó-török, ujgúr és
más közép-ázsiai ill. dél-szibériai rovásírásos emlékek idézése, melyeknek segítségével
megállapítható a székely rovásírás távoli rokonsága. Külön kitér a kötet végén a hamisítványok kérdésére is!
Annyi bizonyos, hogy Sebestyén példás alapossággal foglalta össze a 19. század
végének a 20. század elejének epigráfiai tudásanyagát és visszafogottan nyilatkozott a
székely rovásírás eredetét, illetve távoli párhuzamait illetően. Még akkor is így van ez,
ha kortárai és a korábbi tudós férfiak egyértelműen említik a hun, a ’szkytha’ és más
egyezéseket. Sajnos az elmúlt évtizedekben feltárt újabb emlékek feldolgozása nem
történt meg, illetve a legújabb publikációk eredményeit még nem összegezték.9
1919 jelentős fordulatot, úgy mondható, törést hozott Sebestyén Gyula tudományos munkásságában. Még 1915-ben nagyszabású tervet készített, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeumban külön Folklór Osztály alapíttassék, ahol a gyűjtések elhelyezését
biztosítanák. 1913 és 1919 között pedig a főváros vezetőivel (akkor Bárczy István volt
a főpolgármester), hogy észak-európai mintára egy úgynevezett „szabadég alatti múzeumot kellene létrehozni,10 ehhez egy 55 oldalas előtanulmányt készített, mely szerint
ez a skanzen Lágymányos-Kelenföld területén lenne megvalósítható. Aktív tudományszervezői tevékenységét elősegítette, hogy 1897-től a Néprajzi Társaság főtitkára volt,
1911-től alelnök, 1917 és 1920 között pedig a Társaság elnöke. Diószegi tudósításából
tudjuk, hogy tudománypolitikai elképzeléseiről a Tanácsköztársaság idején tárgyalt
Szamuely Tiborral és Kunfi Zsigmonddal, aki akkor a közoktatásügyi népbiztos volt.
Azon kívül a Magyar Néprajzi Társaság 1919 márciusában tartott közgyűlésén A szocializmus és kommunizmus etnológiája címmel tartott elnöki megnyitót,11 melyben a
kommunizmust megvalósítható utópiának nevezte. A Tanácsköztársaság bukása után
rövidesen nyugdíjazták Balatonszepezdre vonult vissza. Ott halt meg 82 éves korában.
Sírja Köveskálon található.
9
	Egyetlen kivétel: Mandics 2010–2011.
	S. Lackovits 1989–1991: 9, valamint 2004.
11
Diószegi 1972: 20.
10

177

Folkloristica Varietas I.

Hatalmas kéziratanyagot hagyott hátra, melyet a Néprajzi Múzeum Etnológiai
Adattára őriz. Nyugdíjba vonulása után tehát még egy negyedszázad állt rendelkezésére, hogy némely alkotó elgondolását megvalósítsa. Ezek közül kiemelkedik a Gesta
Hungarorum öt kötete.
*
Érdekes, hogy Sebestyén életrajzírói (Diószegi, S. Lackovits és mások) épp csak megemlítik, hogy a tudós szerző nyugdíjas korában egy ötkötetes monumentális művet is
alkotott. Az egyenként közel félezer oldalas kötetekben „megírta” A magyar hősmondák
öt könyvét, ez volt az alcíme a Gesta Hungarorum című nagy vállalkozásnak.
Kríza Ildikó egy 2004-ben megjelent cikkében igen helyesen Sebestyént, „a magyar
történeti folklorisztika” jelentős alakjának tartja.12 Kétségtelenül érdemes mérlegre tenni Sebestyén munkásságának ezt a későbbi korszakát. A Magyar Néprajzi Társaság volt
elnöke ötvenhat éves volt, amikor nyugállományba került és haláláig még egy negyedszázadnyi alkotó időszak állt rendelkezésére, természetesen ezt ő előre nem tudhatta.
Mindenesetre érdekes, hogy elvégzendő feladatai között első helyre tette a hősmondák
könyveinek megírását, vagyis egyfajta irodalmi munkásságot, ma úgy mondanánk:
a tudományos ismeretterjesztést tekintette fontosnak.
Kriza Ildikó helyesen látta, hogy a 18. század végétől, lényegében Pray György
történész latin nyelvű, krónikafeltáró munkásságának eredményeként a reformkorban
a legjobb elmék, írók és költők, és a tudósok is, tényként fogadták el a hun-magyar
rokonságot. Nem így a fiatal Sebestyén Gyula, aki először 1895-ben a Kisfaludi Társaság millenniumi pályázatára írt, és díjazott munkájában foglalta össze „a magyar
honfoglalás mondái”-ról az akkor összegyűjthető tudást. Írt egy külön monográfiát
Anonymusról (1898), összegyűjtötte a regősénekeket (1909), kiderítette, hogy az Árpád-kori énekmondák és a pogány-kori regösök között egyenesági, a szájhagyományt
továbbadó/továbbvivő kapcsolat van, megvizsgálta, hogy a székelyeknél miért erős a
hun tudat (1897), és ezeket mind-mind csak előmunkálatnak tekintette.13 A finnugor
nyelvtudomány akkori eredményének hatása alatt nem tudta elfogadni a hun-magyar
rokonságot. A nagy munkabírású fiatal tudós a korabeli szakirodalom áttekintése után
arra a következtetésre jutott, hogy az udvari énekmondók a 12. század második felétől
megrendelésre megalkották a hun-magyar eredetmondát.14
Tulajdonképpen ez a szemlélet él tovább a mai napig a hazai folklorisztikában.15
Voigt Vilmos szintén „tudós leleménynek, politikai ötletnek és nem folklór eredetű
hagyománynak” tartja16 azokat a régi krónikás mondatöredékeket.
	Kríza 2004.
	Sebestyén 1904: IV–V.
14
Vö. Kríza 2004: 190.
15
Vö. Sándor István szócikkét a hun-magyar mondakörről a Magyar Néprajzi Lexikonban, Sándor
1979: 599.
16
Voigt 1998: 160.
12
13
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Ugyanakkor Kríza Ildikó például a fehér ló mondáját, illetve annak egyes motívumait nyolc évszázadon követi nyomon,17 Bosnyák Sándor történeti monda-gyűjteményében, melyet a honfoglalás 1100. évfordulójára jelentetett meg, több tucat szöveg
található a hun-magyar mondakörből.18 Említhetnénk Diószegi néphitkutatásait is,
amelyben a szibériai sámánok mondái, hiedelmei között talált párhuzamokat a magyar
táltos hiedelmekhez.19 E sorok írója pedig Attila fejedelem temetésének hármas-koporsó motívumához talált távol-keleti párhuzamokat.20 Röviden szólva nem lehet illetve
nem érdemes elhamarkodva elvetni, vagy elutasítani azt a tényt, hogy bizonyos folklór
motívumok évszázadokon keresztül tovább élhetnek, a szájhagyomány élteti azokat.21
Mindent összevetve érdemes elgondolkodni azon, hogy Sebestyén Gyula nem volt
egyedül azzal az igénnyel, hogy fel kell tárni, meg kell írni a magyarság előtörténetét,
mégpedig lehetőleg könnyen érthető (ma azt mondanánk fogyasztható) formában.
Egy ilyen vállalkozás volt Balkányi Szabó Lajos műve, melynek teljes címe: „Magyar
ősmesék mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve” (1860).
Már ez a hosszú cím is sokatmondó a mű célját illetően, nem is szólva az egyes fejezetek
címeiről:A fehér kígyó (magyar ősmese, négy énekben), a negyedik ének címe: Tündér Egidana; A vasfű című második énekben a szereplők Szijtya és Napiláng tündér;a
harmadik ősmesében szerepel a fekete kígyó; a negyedik Kisujnyi ember címet viseli,
ott a harmadik ének hőse Nimród. 1862-ben újabb két kötetnyi ősmese jelent meg,
melyek „az első és második évezred II-ik részének” történéseit meséit adja közre négy és
hat énekben. Az énekekben egyes szavakat, neveket lapalji jegyzetek kísérik, magyarázzák a korabeli szakirodalom (pl. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológiájának) segítségével,
a többség persze a szerző saját etimológiája.
Nem egészen érthető számunkra, hogy egy ízig-vérig filológus-kutató, hogyan tudott aránylag fiatalon hátat fordítani a kutatásnak. Az alkotás vágya hajtotta, vagy a
puszta népszerűsítés igénye, kétségtelen, az olvasmányosabb szövegforma több embert
érhet el, mint az értekező tudományos próza. Noha a magyar hősmondák öt könyve
nem könnyű olvasmány végül is, de nem könnyű olvasni Sebestyén prózáját sem.
A rímtelen alexandrinusban írt szöveg inkább folyamatos olvasásra készült, inkább
történelmi olvasókönyv, históriai állóképekkel, ezért talán sokat mondanak a következő idézetek a szerző szándékairól, sőt módszeréről. Idézzük, amit Attila haláláról és
temetéséről írt:
„...módját ejtettük annak, hogy Attila a véres nászéjszakán a történelmi és mondai feljegyzések misztériumának sérelme nélkül mint tragikus hős múlhasson ki a világból, és
ha a világhódítónak és birodalmának megsemmisülése bennünk az emberi részvét legnagyobb mértékét idézheti fel, az eddig ismeretlen művészi cél kitűzése és a hozzá vivő
új út törése bőségesen jutalmazva lesz.” A végzetes nászt Priszkosz Rhetorra hivatkozva
	Kríza 1996.
Bosnyák 1996.
19
Diószegi 1958.
20
Hoppál 2007.
21
Berezkin 2005.
17
18
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Jordanes XLIX. fejezete beszéli el. Attila szerintük: „Halála előtt, noha népe szokása
szerint több felesége volt, egy Ildikó nevű igen szép leányt vett feleségül. Mikor a lakodalomban túlságosan nagy kedve kerekedett s bortól és álomtól elnyomva hanyatt
fekve lepihent, gyakori orrvérzése megeredt s mikor rendes útja eldugult, a vér gyilkos
útján torkába áradt és megfojtotta. A híres hadviselő királynak így okozta a részegség
gyalázatos halálát. Mikor a másnap is jórészt elmúlt, a király cselédsége már kezdett
rosszra gondolni. Kiabálni kezdtek, aztán az ajtót betörték s Attilát minden seb nélkül
halva találták, a leány pedig lehorgasztott fővel s eltakart ábrázattal sirdogált... [Attila
temetését] Ezt a görög kútfő nyomán szintén Jordanes beszéli el. A megdöbbentő haláleset a hunoknál akkora gyászt okozott, hogy a férfiak lenyírták üstökük egy részét,
arcukat pedig megvagdalták, mert azt akarták, hogy az elhunyt hadioroszlánért ne as�szonyok jajongjanak és könnyezzenek, hanem férfiak vérkönnyei hulljanak. Halóporait
a mezőn selyem-sátor alatt közszemlére állították. Utána valami ünnepi alakoskodással
állottak elő. A teret’ a hunok legjobb lovasai lovagolták körül, majd az elhunyt tetteinek
dicsőítésébe fogtak, ilyen gyászdalokban:” Dicső Attila hun király. Bendeguz fia, vitéz
népek ura, miként előtte senki más, példátlan hatalommal egymaga uralkodott Scythia
és Germánia országain, s félelme lett a két római birodalomnak, számos várost leigázott,
de nehogy minden a hódító zsákmánya legyen, hagyta magát kérni, hogy érje be évi
adóval. Miután mindezt a szerencse különös kedvezéséből véghez vitte, nem az ellenség
csapásaitól, sem őreinek árulása miatt, hanem ünnepi öröm közepett, népétől körülragyogva, fájdalom nélkül halt meg. Ki mondja hát ezt halálának, melyet senki nem torolhat
meg. Közben tort laktak s mértéktelenkedve, a gyászt vígsággal is vegyítették. A halottat
hármas koporsóba tették. Az első arany volt, a második ezüst, a harmadik vas. Raktak rá
továbbá ellenségtől elvett fegyvereket, értékes lószerszámdíszeket, melyeken mindenféle
drágakő ragyogott. A temetést éjjel végezték el, s nehogy a sok kincsnek híre menjen, a
temetkezésben segédkezőket a hunok mind megölték. A hunok érhető titkolózása lehet
az oka annak, hogy az egykorú görög kútfőt használó Jordanes a temetkezés helyét nem
tudja megjelölni. Mivel e nász nem valamely hadjárattal volt kapcsolatban, másra nem
gondolhatunk, minthogy a halál Attilát Etzelburgban, vagyis a téli szállásul kínálkozó
Óbudán (Akvinkumban) érte utól.” […]

A költői kompozíció megkívánja, hogy Attila története halállal és temetéssel érjen
véget. Sebestyén Gyula a magyar hunmonda szerint Csaba, a görög Kréka fia, Krimhild
csatája után tizenötezer hunnal nagyapjához Görögországba menekült. Ahonnan aztán
„Scythiába visszatért, mindjárt kezdi sürgetni, hogy mindenestől menjenek vissza Pannóniába, hogy a németeken bosszút álljanak. Maradt volt még a hunokból háromezer
ember, ki a Krimhildi csatából futással menekült, ki is félvén a nyugati nemzetektől
Árpád idejéig a Csigla-mezőn (in campo Chigla) maradtak s ott magokat nem hunoknak, hanem székelyeknek (siculi) nevezték... Ezek a székelyek azt hitték, hogy Csaba
Görögországban veszett. Ahonnan a köznép ma is mondja példabeszédében: „akkor térj
meg, mikor Csaba Görögországból”.22

22

	Sebestyén 1904: IV–V.
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Ha ehhez hozzávesszük, hogy a székelyek Ruthéniába mennek a közelgő magyar
honfoglalók elé, s hogy a magyarokkal jön Csaba idősebbik fia, az Abák őse is, minden
kétséget kizárólag látható, hogy a magyar hagyomány Attila halála s a hunok bukása
után is fenntartotta az epikai kapcsolatot.23 Ugyanilyen tanulságos az, amit az Emes
álma című ötödik kötetjegyzetéből idézünk:
„Nem juthatott volna kifejezésre a hun-magyar eredetmondában és a totemősök koráig visszanyúló Emes-mondában sem, ha a valóvá álmodott történelem nem igazolná
ezt a nagyigényű gyönyörű ősköltészetet. Az Igéretföldjén letelepedett magyar nemzet
történelme valóban csodálatos bőségével rendelkezik olyan hősöknek, akik nemzetük
szolgálatában mindig egyetemes jelentőségű világtörténelmi hivatást teljesítettek. Hihetetlenül hangzik, de csakugyan megtörtént, hogy a nemzet történetéből vett regetárgyaink közt egyetlen egy sem akad, amely éppen olyan mértékben nemzetközi érdekű ne
volna, mint amilyen mértékben magyar.
Gondolkodjunk! Van-e Európának még egy másik államalkotó népe, mely ezeresztendős múltjának ilyen tiszteletet parancsoló emléket tudna állítani? Ha nincs, szálljunk
magunkba és állapítsuk meg, hogy a teremtett világnak szégyenköve sincs annál a Trianonnál nagyobb, amelyben a világtörténeti hivatását híven teljesítő hős magyar népnek
tökéletes országát tudatlanul és lelkiismeretlenül földarabolták. A magyar nemzet ősanyja, Emes, a ’Nemzeti krónika’ és Anonymus följegyzése szerint (1.a IV. könyv tájékoztatójában) Álmos anyja volt s egy sastól esett teherbe. Mivel az ilyen totemős nem a
nyilvántartott történelemszerinti, hanem a legősibb eredetmondához tartozik, mi a magyar hősmondák II. könyvében Ménrót (mén) és Enech (ünő) nőrablással fiági leszármazást kezdő és ezzel nemzetet alapító két fiának egyikét már összeházasították Emessel
(emesével, vagy emlőssel). A mondai halhatatlanságot nemcsak a vele viszonyban álló
bálványisten (sastotem) hanem származása is biztosította.[…] …Emesen kívül van még
egy másik mondai ősanya is, Hunor felesége , Malhatum. A hun-bolgár-magyar kapcsolat és a Hunortól származó hun testvérnép rokoni kapcsolata a gót mondát a mi
foglalatunkban egészen érvényesíti. Malhatummal pedig a törökség Emes mondájának
ősanyja a magyarokéval kapcsolatban érvényesül. Emes hargitai palotájáról az előző
könyv szól. Regőskán-t, a regősök fejedelmét, a honfoglalás idején jól ismert persa eredetű török méltóság-névvel, a „khan” -nal, jelöltük meg, hogy a főtáltosnak nevezett
pogány papi fejedelem mellett méltókép szerepelhessen.”24

Megjegyzem, hogy Emese álmával összefüggő Turul madárnak is van keleti párhuzama, még pedig a jakutoknál, ahol azt tartják, hogy az első sámán anyja egy sastól esett teherbe. Talán nem véletlen ez a párhuzam vagy (egybeesés) ennek részletes kifejezésével, az adatok teljes sorának elemzésével még tartozom. Összefoglalásul
elmondhatjuk, hogy akik eddig írtak vagy foglalkoztak Sebestyén Gyula életével és
munkásságával egyöntetűen és egyértelműen megállapították, hogy tudományos életműve megkerülhetetlen.
	Sebestyén 1943: 354–357.
	Sebestyén 1929: 508–509.
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A jelképkutatás történetéből

A szimbolikus gondolkodásmód, a köznyelvi képes beszéd és a rajzolt jelképek évezredek óta az emberiség közismert és nélkülözhetetlen eszközei. Ezt az eszköztárat
megismerni annyit jelent, hogy a kultúra egyik fontos beszédmódját tanuljuk meg, s
megértjük a gondolat kifejezésének egyedül az emberre jellemző módját. Ehhez kíván
segítséget nyújtani szimbólumszótárunk,1 melyben – a szerzők szándéka és rendelkezésre álló lehetőségei szerint – egyformán megtalálhatók az ősidők óta használatos
jelképek éppen úgy, mint az újabb keletűek, vagy az egészen maiak. Ilyen jelképlexikonok – egy régies szóval: jelképtárak – régóta készültek és készülnek, s mára az ös�szehasonlító művelődéstörténet legizgalmasabb adattárai és legfontosabb forrásművei
közé tartoznak.
Költőien és világosan fogalmazott a múlt század közepén a filozófus-esztéta Erdélyi
János, a magyar folklórkutatás úttörője, amikor azt írta:
„…a symbolizmusban minden él, mégpedig a szó tulajdon értelmében, mivel örökös
lebegése van az elmének gondolatrul gondolatra, képrül képre, tárgyrul tárgyra. A tárgy
jelent gondolatot, a kép történetet, a gondolat mindkettőt, s viszont, mindenféle cserében. Ez a cserélgetés, ez a változtatgatás tündéri játékot állít elő. Jő, megy a képzelődés,
mint a szövő csónakjai egymás mellett, egymás ellen, s nyomain végre mint egy keleti
szőnyegen, ki vannak írva ég és föld, nap és éj, nyár és tél, ki az ifjúság és aggkor, az élet
és halál. A szimbólum legfontosabb tulajdonsága – mint minden jelé –, hogy helyettesít
valamit, valami helyett áll. A tárgyak, az állatok, a virágok valamilyen elvont fogalom,
eszme jelképei. Hogy újra Erdélyi Jánost idézzük: „A symbolizmus tehát, melyben gondolat és jel vannak eggyé olvasztva, ama tért foglalja el, mely a szellemi és anyagi világot
összeköti, szám nélküli fokozatokon vivén által egyiket a másikig, hogy közbenjáró és
kiengesztelő legyen a szellem és anyag között, s meghonosítsa testben az eszmét, eszmében a testet, s kellő egységre hozza össze.”2

Valóban fel lehet építeni egy jelképszótárt úgy, hogy az elvont fogalmak jelentik
a címszavak listáját, de úgy is, hogy a konkrét tárgyak jelentéseit írják le a szócikkek.
Mi ezt az utóbbi megoldást választottuk, vagyis a konkrét jelekből – és nem a szimbolizált fogalmakból – indultunk ki.3
Különbözik ez a jelképtár más kézikönyvektől abban is, hogy a miniatűr kultúrtörténeti esszék végén, ahol lehetett, igyekeztünk a magyar vonatkozásokra utalni,
felhasználva a hazai néprajzkutatás eredményeit. Ilyen értelemben könyvünk beilleszkedik a magyar etnoszemiotikai irodalom azon műveinek sorába, amelyek jó néhány
Hoppál–Jankovics–Nagy–Szemadán 1990. Ez az írás a kötet bevezetője.
	Erdélyi 1851:441.
3
Van persze olyan jelképszótár is, amely elegyíti a két szempontot – pl. Cirlot 1971.
1
2
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évtizede a jelek és jelképek szerepének megértését vizsgálják a kultúra rendszerében.
A szócikkekben használt etnográfiai jelen idő – kultúrtörténeti értelemben – lényegében a múltra vonatkozik, másfelől pedig a közelmúlt jelenségeire utal, hiszen sokszor
napjainkig élő és használatos jelképekről és jelentésekről van szó.
Kötetünk a magyar kultúra szövegkörnyezetében előforduló jelképekre összpontosítja a figyelmet. – Ezért, ahol csak lehetett, az általánosan ismert szimbólumok ábrázolásait a magyar kulturális örökség tárházából vettük, legyen az „magas” művészet,
vagy a népművészet öröksége.
Különbözik könyvünk a megszokott jelképszótáraktól abban is, hogy míg azok
inkább szöveges leírásokat tartalmaznak, a miénk a sok kép egybegyűjtése által előmunkálatot jelenthet egy később elkészítendő nagyobb műhöz, amely még teljesebben
összegezi a magyar kultúrában valaha is használt jeleket és jelképeket.
Kiegészíti kötetünk a Magyar Néprajzi Lexikont,4 mert jó néhány olyan szócikket
tartalmaz, amely annak köteteiben nem található meg. Kiváltképpen kiegészíti tartalmi tekintetben, hiszen a szimbolikus vonatkozásokat (pl. az egyes néphitbeli alakoknál, mint a lidérc, a táltos) a Néprajzi Lexikon nem említette. Kiegészíti továbbá
a Mitológiai Enciklopédia elméleti és általános címszavait5 az első kötet elején (pl.
medve, íj, sas, tűz, hegy stb.), mivel azok csak a mitológiai vonatkozásokról szólnak, s
nem említik a jelképek jelentését, holott ezek éppen mitológiai tartalmuk miatt váltak,
válhattak az egyes kultúrákban bonyolult, sokféle jelentést hordozó szimbólumokká.
Egy ilyen lexikon megírása aligha képzelhető el másképp – s e tekintetben a szerzők a bevett hagyomány folytatói –, mint hogy felhasználásra kerülnek a már létező
szimbólumszótárak és lexikonok adatai. Már csak azért is, mert a szimbólumfejtésnek
régi hagyománya van (erről még szólunk a későbbiekben), és mert a jelképek jelentése
többé-kevésbé kikristályosodott, legalábbis a mi kultúránkat is meghatározó európai
kultúrkörben. A szócikkek felépítése általában, ahol az anyag megengedte, a következő
sémát követi: a rövid definíció és az időben legrégebbi adatok után a görög és római,
majd a középkori, a nyugat-európai, végül a szibériai (eurázsiai) adatok sorakoznak,
legvégül pedig a magyar vonatkozások. Terjedelmi okokból, a sok ismétlés miatt a
szócikkek végén nem adunk irodalomfelsorolást, de a szövegben hivatkozunk a fontosabb forrásokra. Nagyobbrészt elhagytuk a más hazai lexikonokra – így a Katholikus
Keresztény, a Zsidó, a Révai, a Tolnai, a Művészeti, a Néprajzi és egyéb Lexikonra – való hivatkozást, miként minden címszónál utalhattunk volna a jelentősebb európai jelképszótárak szócikkeire.6 Az érdeklődő bőséges olvasnivalót találhat a hivatkozásokat feloldó irodalomjegyzékben.
Minden kutatónak, aki a kultúra jeleivel és jelképeivel foglalkozik, álma egy jelképszótár összeállítása. De más az álom és más a konkrét munka, melynek első, fájdalmas
és megalkuvásokkal teli szakasza a címszavak listájának az összeállítása. Mi kerüljön be
	Ortutay főszerk. 1977–1982.
	Tokarev főszerk. 1988.
6
Pl. Chevalier–Gheerbrant 1973; Hall 1980; Guirand 1972; Cooper 1978; de Vries 1981; Cirlot
19712.
4
5
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a kötetbe és mi maradjon ki? Örök vitatéma lehet, hogy ez vagy az a jelkép maradt ki,
miért vettük be ezt, ha amazt kihagytuk?
Vannak enciklopédikus igényű, a világ kultúráira kiterjedő többkötetes művek, de
léteznek magyarázatok nélküli (csak ábrákat közlő) jelkönyvek is – a mi jeltárunk a két
véglet közötti utat járja, egyetlen különbséggel, nevezetesen, hogy az átlagosnál jóval
több kép illusztrálja az írott szöveget.7 A kép tehát számunkra éppen olyan fontos volt,
mint a jelmagyarázat, hiszen a kettő lényegében egy, nem szétválasztható.
Sok mindennek ki kellett maradnia a kötetből. Nem foglalkoztunk mélyebben
a politikai szimbólumokkal (noha érdekes és gazdag irodalma van,8 sem a társadalom
életének számtalan jelképes értelmű gesztusával. Így pl. az elmúlt évszázadokban „… a
szék megválasztott főtisztjeinek, a főhadnagynak és főbírónak, lombos élőfát vittek ősi
örökségén álló lakására, s ezzel jelölték a nép előtt a megtörtént választást, vagyis más
szavakkal kifejezve, a zöld ág volt a székely főtisztség jelvénye”;9 de manapság szintén
tárgyak szolgálnak a rang, a gazdagság jelképes kifejezésére a társadalomban.10
Általában hiányzik a jelképszótárakból a tetoválás címszó, pedig ez a testjel évezredek óta, és ma is kíséri az emberiséget mint különleges jelfajta,11 hiszen a jelhordozó
maga az ember. Bővebben kellett volna foglalkozni a megkülönböztető öltözet- és
viseletjelekkel,12 s különösen a történeti korok jellegzetes ruházatával,13 de terjedelmi
okokból elhagytuk ezeket.
Meg lehetne írni egyetlen címszóban egyes népművészeti tárgycsoportok teljes jelkészletének az elemzését,14 mint ahogy az a korondi székely kerámia és festett bútorok
esetében megtörtént.15 Kimeríthetetlen történeti példaanyag alapján jóval bővebben
lehetett volna írni a régi magyar virágnyelvről16 és európai párhuzamairól,17 hiszen a
virágszimbolikának a reneszánsz idejére visszanyúló gyökerei jól ismertek.18 Sokféle
előmunkálat foglalkozott a szimbolika kérdéseivel, kezdve egy múlt századi „elmefuttatás”-tól19 a népszokásokban való jelképes használatáig temetés és lakodalom alkalmával,20 ill. a népköltészet szimbolikájáig.21 Néhány néphitbeli alakot is felvettünk
a címszavak közé, mert a mai magyar nyelvhasználat ezeket jelképekként használja
Összehasonlításul lásd „a hagyományos jelképek illusztrált enciklopédiája” angol kiadását – Cooper 1978.
8
Vö. Novak 1974; Drescher et alii eds. 1982.
9
	Szabó 1889: 195.
10
	A státusszimbólumokról Hernádi 1982: 60–63.
11
Vö. Bodrogi 1987; Hoppál 1987/b.
12
Vö. Palotay 1942; Szabó 1934.
13
	Lásd Barcy–Somogyi 1986.
14
Pl. az ácsolt ládák vagy a hímestojások – Makoldi–M. Pap 1982, Makoldiné 1987.
15
	Kocsi–Csomor 1980, 1982.
16
	Szél 1870; Rapaics 1932; Gaál 1932.
17
	Seaton 1985.
18
	Lévi-D’Ancona 1977.
19
	Kállai 1859.
20
	Szendrey 1936, 1938; Fél 1935; Balassa 1945; Laczkovits 1983.
21
	Erdélyi 1961.
7
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a mindennapi beszéd színesítésére. Sok még a feladat, a feltáratlan terület, ha egy teljesebb jelképlexikont akarunk készíteni. Erdélyi János mindenesetre jól látta, hogy: „Ki
például egy nemzeti symbolikát akarna írni, a közmondások vizsgálata egyik forrásul
szolgálna előtte, úgyszintén a népdalok igen sok kifejezése, mikről hallgat a nyelv- és
szótár, egyedül innen kap fényt, világot”.22
A szimbólumok eredetéről
Az emberi kultúra működése elválaszthatatlan a jelek és jelképek használatától. Az emberi közösségek létezése feltételezi a jelekre épülő folyamatos kommunikációt. A jelek nem
önmagukban állnak csupán, hanem szabályok által meghatározott rendszereket alkotnak. E szabályrendszereket egymástól eltérő kultúrákként érzékeljük magunk körül,
melyek más és más viselkedési szabályokat írnak elő. A kultúra vizsgálatával foglalkozó
antropológiai tudományok – országonként változó elnevezéseiken az etnológia, etnográfia, szociál- és kulturális antropológia – művelői felismerték, hogy a kultúrák tényei
nem pusztán önmagukban álló jelenségek, hanem az adott kultúra összefüggésében
számtalan esetben még valamilyen többletjelentéssel is telítődnek. Más szóval szimbolikus jelentéssel is bírnak a közösség tagjai számára, valaminek a jeleként értelmezhetők. A szimbolikus kommunikáció tehát állandóan jelen van a társadalmak életében.
Ahogy Claude Lévi-Strauss írta: „Minden kultúra felfogható szimbolikus rendszerek
együttesének, melyek közül a legfontosabb a nyelv, a házassági szabályok, a gazdasági
viszonyok, a művészet, a tudomány és a vallás… Mindezek a rendszerek a fizikai valóság és a társadalmi valóság bizonyos aspektusainak a kifejezésére törekszenek.”23
A francia tudós felismerte: társadalmi-kulturális jelenségeket szimbolikusnak foghatunk fel, egyszerűen azáltal, hogy megértésükre törekszünk, vagyis jelentést tulajdonítunk nekik. Ez a szemlélet később az ún. szimbolikus antropológia megjelenésével
(erről az irányzatról később még szólunk) felerősödött. Ennek felfogása szerint – a
klasszikus szemiotikával ellentétben – a jelkép (a szimbólum) többet jelent mint a
jel,24 vagyis elsősorban az érdekli az újabb kutatásokat, hogy a szimbólumok miként
tárják fel a valóság legmélyebb rétegeit. Így válik érthetővé, hogy az ortodox jelelmélet helyett, melynek szintaktikai elemzései inkább a struktúrára irányultak, az újabb
vizsgálatok a jelentés hermeneutikai megértésére, a jelképek keletkezésének problémáira összpontosítanak. De mit nevezünk szimbólumnak? És hogyan keletkezett, mikor jelent meg a jelkép mint eszköz az emberiség történetében? A szimbólum (görög
szümbolon) eredetileg olyan jelet jelentett, amelyet két ember őrzött magánál, hogy
felismerjék egymást. A régi görögöknél ugyanis szokásban volt, hogy a barátok, üzletfelek kettétörtek egy cseréptáblát (gyűrűt vagy pénzdarabot), és a két darab volt
összetartozásuk jelképe. Később sokféle jelentést kapott a szó, a titkos társaságok jelvényeit, jelszavait is szimbólumnak nevezték, de volt a sztoikus filozófusok, majd pedig
	Erdélyi 1851: 446.
	Levi-Strauss Mauss kötetéhez írt előszavában: Mauss 1954: XIX.
24
	Lewis 1977: I.
22
23
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évezredekkel később a modern logikai szemantika szakkifejezése is.25 Legismertebb
a logikus Charles S. Peirce jeltipológiájában adott meghatározás: e szerint a szimbólum az a jeltípus, amelyik a közmegegyezés alapján kötődik a tárgyhoz. Vagyis, olyan
jel, amely a hagyomány alapján jött létre, ezért az egyes jelképek mélyen kötődnek az
adott kulturális környezethez. Másfelől viszont megfigyelhető, hogy egyes szimbólumok, tértől és időtől látszólag függetlenül, egymástól igencsak távol eső kultúrákban
is feltűnnek, méghozzá változatlan vagy alig módosult jelentéssel. A jelképeknek ez a
kortól, kultúrától, adott szövegkörnyezettől független volta szintén fontos jellemzője
e jeltípusnak. Ez rendkívüli módon megnehezíti a jelképek jelentésének megértését.
Paul Ricoeur a jelképek hermeneutikai megértéséről szólva figyelmeztet arra, hogy
a szimbólum gondolkodásra késztet,26 a jelentés nem benne van, hanem rajta kívül,
amelyet gondolati úton kell megkeresnie. Az ember állandóan megújuló szellemi erőfeszítésére van szükség a szimbólumok megértéséhez – többek között ez az intellektuális munka is megkülönbözteti e jelfajtát a többitől.
Térjünk vissza a szimbólumok eredetének kérdéséhez – ahhoz a problémához, hogy
miben gyökerezik az a szellemi munka, ami az emberiséget a jelhasználat, s azután a jelképalkotás útjára vezette. Rendkívül érdekesek azok a feltevések, amelyek a szimbolizmus ontogenezisére vonatkoznak. Így többek között az enciklopédikus tudású szovjet
kutató V. V. Ivanov – akinek több könyve is megjelent magyarul27 – foglalkozott a jelrendszerek kialakulásának és fejlődésének kérdéseivel. Különösen fontos ebből a szempontból a legrégibb sziklarajzok jeleinek vizsgálata, valamint az emberszabású majmok
viselkedésének megfigyelése. Az újabb kutatások szerint az ikerkultusz és a ’szent’ fa
tisztelete már ezeknél is kimutatható, mint ahogy az is, hogy a harmadik (vagy a legkisebb) utód különleges védelmet, nevelést kap a hordában (lásd a harmadik királyfi
a népmesében), azonkívül számos játék is innen veszi eredetét. „Úgy véljük – mondta
Ivanov egy lengyel folyóiratnak adott interjúban –, hogy a genetikai kóddal örököljük
az új jelek megtanulásának képessége mellett azt a képességet is, hogy e jelzésekkel új
szövegeket szerkesszünk, s mindemellett örökül kapunk egy bizonyos ősi (archetipikus)
jelkészletet is. Mélyre nyúlnak vissza azoknak az egyszerű rendszereknek a gyökerei is,
amelyekbe a jeleket csoportosítjuk. Már a korai kőkorból fennmaradt sziklarajzokon
is ott látható a mágikus értelmű feltartott bal kéz jele, néha a nő jelével kombinálva.
A női princípiumot jelölő bal kéznek (s a férfit szimbolizáló jobb kéznek) ilyen használata előfordul világszerte csaknem minden népnél, tehát univerzálisnak tekinthető.
Gyakori, hogy a bal a baj jele is…”28 A homo symbolicus keze nyomát őrző legrégibb
„művészeti” emlékeken, a nyugat-európai barlangfestményeken már nemcsak hasonlóságon alapuló jelek (ikonok) találhatók nagy számban, de a paleolitikum embere (kb.
i.e. 20 000 körül) már bizonyíthatóan rendelkezett azzal a képességgel, hogy a környező
világ jeleit szimbólummá alakítsa. Gyakran használta a különböző férfi- és női jelek
Vö. Sebeok et alii eds. 1986: 1027–1033.
„le symbole donne à penser” – Ricoeur 1962:193.
27
	Ivanov 1984, 1986.
28
	Tygodnik powszechny 1974: XXVIII: 19.
25
26
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mellett a ló és a bika ellentétét, a hetes egységek ismétlődését.29 A mindennapi élet jól
érzékelhető és kölcsönösen szemben álló minőségei, a nap- és évszakok változásainak
felismerése, meleg–hideg, nappal–éjszaka, nyár–tél, fehér–fekete, fiatal–öreg, élet–halál, a duális osztályozás alapjaivá váltak, s ennek emlékei az évezredes átörökítés során
a mitológiai gondolkodás építőkövei lettek.
Amerikában Victor Turner a szimbolikus cselekvés formáit kutatva feltételezte,
hogy bizonyos prehumán viselkedésmódok, mint etológiai reflexek ritualizálódtak, s
ezekből keletkeztek a szimbólumok. Ezenkívül egy másik feltevés is igen kézenfekvőnek tűnik, nevezetesen, hogy a hosszadalmas szexuális párkereső „ceremóniák” váltak
a szimbolizáció alapjává.30 Az udvarlási, köszönési szokások vagy a harc utáni megadás
szokásai az állatvilágban még nem fejezik ki, csak létrehozzák a társas kapcsolatokat,
kötéseket, és csak az emberi viszonylatokban válnak a szimbólumgenezis kiindulópontjává. Jóval később, kb. egy időben az első eszközök, a tartóedények és a fegyverek
elkészítésével, mintegy félmillió évvel ezelőtt, a pleisztocén korszakban az előember
agytérfogata megkétszereződött. Majd i.e. 50 000 körül, a moustier-i korszakban, az
eszközök és a nyél megkülönböztetése már előrevetíti az oppozíciókban való gondolkodás kialakulását, a paradigmák és a szintagmák megjelenését a nyelvben, az analogikus és a diszkurzív típusú folyamatokat a gondolkodásban.31
A szimbólumok pszichogenezisének teljes megértéséhez még hosszú út vezet. A kutatók többek között felvetik, hogy a gyermeki szimbolizáció fejlődése mint modell,
megvilágíthatja a szimbolizáció kialakulásának kezdeteit.32 Dan Sperber polemikus
hangvételű tanulmányában felveti a kérdést, hogy vajon a szimbolikus gondolkodás
megelőzte-e a logikait. Ugyanis máig tartja magát az elgondolás, hogy az emberiség
„gyermekkorában” a szimbolikus típusú kognitív folyamatok voltak a jellemzőek, s
mint ilyenek, alacsonyabb rendűek voltak a racionálisakhoz képest. A kritikus szemléletű francia kutató azt állítja, hogy az ingerek (észlelések) racionális feldolgozása nem
igényel semmiféle előzetes szimbolikus feldolgozást. Általában akkor lép előtérbe a
szimbolikus feldolgozás, amikor a beérkező információ a már tudott dolgokat erősen
megkérdőjelezi – erre szolgáltat megannyi példát a vallás –, vagy amikor az intellektuális éberség foka igen alacsony – így pl. az álom, a félálom során.33 Mindenesetre az
előbb idézett fejtegetések, valamint a gyermekkori és serdülőkori erőszak (továbbá az
agresszivitás) szimbolikus kifejeződésének vizsgálata34 rámutat arra, hogy a lélektan
eredményei nélkülözhetetlenek a jelképhasználat kezdeteiről és kialakulásáról megrajzolt képhez. Mint ahogy Freud – sokat bírált és sokat támadott – nézetei sem nélkülözhetőek, hiszen jól látta a problémát, és immár klasszikus Álomfejtésében helyesen
vázolta azokat a folyamatokat, melyeken keresztül kialakul a szimbólumok többszörös
	Ivanov 1986: 130; Toporov 1982: 94.
	Turner 1969: 6.
31
	Le Cron–Foster 1983: 36.
32
	Kitahara-Frisch 1980, Piaget 1962, 1968.
33
	Sperber 1983: 63.
34
Payne 1977.
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jelentése. Leírta azokat a folyamatokat, amelyek során az agy a tapasztalat tartalmát áthelyezi az érvelés láncolatára, és azt a kiegészítő folyamatot, amely során az okoskodási
láncolat és a memória kondenzálódik az áthelyezés folyamatában. Így az áthelyezés az
a folyamat, melynek során egy szimbólum egy másik, kevésbé fenyegető, s így elfogadhatóbb szimbólummal helyettesítődik. A második (vagy harmadik, vagy negyedik),
kevésbé nyugtalanító jelkép aztán arra használható, hogy közvetve mondjunk el valamit, amit előbb nem tudunk közvetlenül elmondani.
Kevésbé ismert az a tény, hogy Róheim Géza, a pszichoanalitikus etnológia egyik
megalapítója már 1918-ban a szimbólumoknak a libidó fejlődéstörténetében betöltött
szerepéről értekezett. Szerinte a szimbólum „az emberiség ősi ösztöneinek új célpontokra való átterelődése”, más szóval a kígyó, az arany, a tojás és más alapjelképek valami
egészen mást jelentenek, a szexuális vágyak, elfojtások jelei a világ népeinél – ezt bizonyítják az általa felsorolt példák.35
A pszichoanalitikus iskola másik nagy hatású alakja C. G. Jung volt, műveinek
mindig van mondanivalója a humán tudományok számára. A hatalmas életmű egyik
visszatérő motívuma a szimbolizáció vizsgálata, egyik klasszikus műve az emberiség
eredményeit az etnológiai anyag bevonásával egy szimpózium résztvevői vizsgálták a
szimbolizáció nézőpontjából.36
Ha fontos a szimbólumok keletkezésének történetében a pszichológiai aspektus figyelembevétele, akkor még fontosabb lehet a jelviselkedés megértéséhez a szociogenezis
vizsgálata. Marx A tőke első kötetében, az áru fétisjellegéről szóló rövid fejezetben mély
logikával rámutatott arra, hogy a „társadalmi összmunka” eredményeként előállított
árukban testet öltő érték lényegében az emberi munka szimbolikus megjelenési formája. Annak ellenére, hogy Marx a legmateriálisabb dolgokról, a termelésről és az
áruról, konkrétan egy asztalról beszél, meglátja, hogy amint a munka terméke áruvá
lesz, vagyis belép a társadalmiasulás szférájába, azonnal különleges tartalmakkal telítődik. A munka során fából asztal lesz, az anyagból tárgy, illetve áru, s ezáltal értékre
tesz szert. Ez az érték nyilvánvalóan szimbolikus, mert csak a társadalmi gyakorlatban
válik jelképessé, s ezáltal az áru cserélhetővé. Marx ennek a rejtett mechanizmusnak
felismerésével lényegében a szimbolikus antropológia előfutárának tekinthető. Azáltal,
hogy felfedi az áru fétisszerű, elhomályosított, rejtett jellegét, lényegében megértette
azt jelképes mivoltában, s egyben rámutatott arra is, hogy a társadalmi lét hozza létre
ezt a szimbolikus viszonyt.
Ezen a ponton kapcsolódnak Ferrucio Rossi-Landi gondolatai a szimbolizáció
szociogenezisének megvilágításához. Az olasz marxista filozófus abból indul ki, hogy
az emberré válás folyamatában rendkívül nagy szerepe volt a termelésnek, mégpedig
az újratermelés két fajtájának: egyrészt a használati tárgyak anyagi termelésének, másrészt a verbális információk nyelvi termelésének. Ez utóbbihoz rendelkezünk bizonyos
„nyelvi tőkével”, s Rossi-Landi Marx alapján homológiát tételez fel munka és „nyelvi
	Róheim 1918.
	Lewis ed. 1977.
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munka” között.37 Különös, de tőle függetlenül nem marxista kutatók is arra a következtetésre jutottak, hogy a legegyszerűbb szerszámkészítési eljárások tükrözik az emberi nyelvek grammatikáját.38
Bizonyos határig valóban el lehet fogadni, hogy a társadalmi újratermelés gyakorlatában hasonló, sokszor begyakorolt mechanizmusokat használunk a tárgyak és a nyelvi
szövegek újratermelésekor. Vagyis a jelek és a tárgyak termelése során, az ismétlések
eredményeként kezdünk szimbolikus értelmet és értéket tulajdonítani az újratermelt
produktumoknak.39 Ebben a folyamatban az újratermelésen van a hangsúly, mert ez a
kulturális rendszer (vagy az adott részrendszer) folyamatosságának a biztosítéka. A jelképrendszer egy része a társadalmi gyakorlatban folyamatosan újratermelődik, de ezt is
látnunk kell, hogy minden kultúrában egyszerre működik a jelképkioltás és jelképtermelés mechanizmusa. Ma is születnek jelképek, így pl. a táncház a haladó népi hagyományok felélesztésének és ápolásának a jelképévé lett, a kaláka pedig a kölcsönös segítség, a kollektív összefogás szimbóluma az erdélyi magyarság kultúrájában.40 Minden
kultúrában van azonban egy olyan állandónak tekinthető szimbólumkészlet, örökség,
amely meglehet, hogy az egész emberiség tulajdona, s amely állandóan újratermeli önmagát. Andrej Wierciński egy igen gazdag kultúrtörténeti anyagot áttekintő esszében
a kő jelkép (kristály és gyémánt) hermeneutikai elemzését mutatja be. Megkülönböztetett archetipikus és véletlenszerű jelképeket, s tulajdonképpen e két jeltípus jelenti
számára a szimbolizációs folyamat két szélső pólusát.41 A kő-szikla a lengyel tudós
szerint az ilyen alapjelképek sorába tartozik, és ezek a szimbólumok a jelentések sorozatát sűrítik. Éppen a jelentés koncentrációjának ez a képessége teszi a szimbólumokat
különösen időálló kulturális jelekké anélkül, hogy egyetlen kultúrához kötődnék.
Egyes szimbólumok évszázadokon, sőt évezredeken keresztül használatban maradnak, ilyen pl. „világunk csillaga”42 az ötágú csillag, amelyet már az i.e. 4. évezredbeli
Mezopotámiában és Egyiptomban éppen úgy ismertek, akárcsak később Hellaszban,
majd Rómában, a pithagoreusoknak és az Ízisz-hívőknek egyaránt titkos jele lett. Feltehetően ilyen állandó jelkép, a kiválasztottság, a hatalom jelvénye volt a királyi korona, már jó kétezer évvel ezelőtt is. Iránban (Kvarǝnah, eredeti jelentése „dicsfény”),
amely mindig ott volt az alkotásokon az uralkodók feje fölött.43
A jelképteremtő munka során a társadalomban sok tárgyból lett rangjelző szimbólum. A kocsi vagy szekér mindig csak a kiváltságosokat (isteneket, istennőket, királyokat, hősöket) illette meg, és érdekes, hogy szinte napjainkig fennmaradt megkülönböztető jellege az autó alakjában, amely nemcsak közlekedési eszköz, hanem a hatalom,
a gazdaság jelzője, státusszimbólum is.
	Rossi-Landi 1983.
	A szerszám és a nyele – vö. Kitahara-Frisch 1980.
39
	Rossi-Landi 1977.
40
Hajdu 1981: 28.
41
Wierciński 1983, 1984.
42
Falus 1983.
43
	Azarpay 1972–1973: 112–113.
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A felsorolt példák és témák, úgy gondoljuk, hozzájárulhatnak a szimbólumok
onto-, pszicho- és szociogenezisének jobb megértéséhez. Végül is egy ilyen könyv egyik
célja a kultúrák folyamatosságát szolgáló jelek és jelképek meglétének bizonyítása, sőt
biztosítása.
A szimbólumkutatás évszázadai
A szimbólumok tanulmányozása és jelentésük vizsgálata, mint annyi más tudomány,
a középkorban kezdődött. Az alapprobléma a látható és láthatatlan világ, a véges és
végtelen, a földi és az isteni közti hasonlóság kérdése volt. Nem véletlen, hogy akkor
a közvetlen földi dolgokra vonatkozó, partikuláris tudásra más kifejezést használtak
(scientia), mert az univerzális, átfogó jellegű ismeretekre (sapientia) a bölcsesség vonatkozott. A középkori meghatározás értelmében a szimbólum ugyanannak az erőnek a
különböző formákban történő megjelenése.44 A középkori intellektuális hagyomány
pontosan kidolgozta, hogy melyik jelenség, tény vagy esemény milyen elvont dolognak, isteni megnyilatkozásnak vagy igazságnak a jelképe. A világban található kövek,
növények és állatok mind-mind szimbolizáltak valamit.
Minden emblémagyűjtemény, jeltár és szimbólumkönyv egyik ősmintája a
Physiologus névvel illetett szerző által összeállított mű,45 amely az alexandriai iskola
körében keletkezett a 2–3. században. A „Természetismerő” néhány növény és ásvány
mellett létező és nem létező állatok tulajdonságait írta le úgy, hogy az szimbolikusan is
értelmezhető, így az első jelképmagyarázó szótárnak tekinthetjük.46
A Physiologus szerint a bárány a Megváltót, a fogolymadár az ördögöt, a hal a bűnöst, a gyémánt Krisztust, a hód a bölcset, a krokodil a halált, a majom a gonosz
szellemet, a sas a pogányságot, az oroszlán szintén Krisztust jelképezte. A középkori
szimbólum- és emblémagyűjtemények nagy hatást gyakoroltak a 15. századi itáliai festészetre, egyáltalán a korabeli tudás tárházát jelentették, összefoglalták az ismereteket.
Akár a későbbi enciklopédiák, elrendezték az ember számára a világot azáltal, hogy
világos kategóriákat állítottak fel, erkölcsi vezérfonalat adtak a szimbólumok nyelvén.
A kor jellegzetes művei voltak a magyar származású Zsámboki János Emblemata…
című munkája,47 valamint Camerarius Herbariája.48
A középkori szimbolizmus elmélete mindig hálás témát jelentett a filológiai érdeklődés számára, mert az európai vallás- és filozófia-, valamint a művelődéstörténet jeles
fejezetének számított, melyet soha nem szűnő érdeklődéssel kutattak.49
Nem lenne teljes a szimbólumkutatásról adott kép, ha nem említenénk meg, hogy
a szimbólum szónak van egy kizárólagos vallási értelme, mely szerint „elsősorban mint
Dunbar 1961: 16-17.
	Magyar kiadása: Helikon Kiadó, 1986.
46
	Kultúrhistóriai értékelését lásd Horváth 1920; Eco 1986.
47
	Sambucus 1564 – reprint kiadása 1980-ban jelent meg az Akadémiai Kiadónál.
48
	Camerarius 1590 – e művekről részletesen Cirlot 19712: XX–XXII.
49
	Chydenius 1960, 1970. Az utóbbi dolgozat a szerelem-szeretet középkori szimbolizmusáról
szól.
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hitvallási formula bukkan fel már az őskeresztyén korban (gondoljunk a ’Symbolum
Apostolicum’-ra, az Apostoli Hitvallásra, vagyis a ’Hiszekegy-’re, amelynek szövege a
római keresztyén gyülekezetben Kr. u. a 4. században alakult ki). A különböző hitvallásokkal foglalkozó teológiai tudományt »szimbolikának« nevezik”.50
A reneszánsz érdeklődés a szimbolika iránt a barokk, majd a romantika idején újra
felerősödött. A modern szimbólumkutatás számára is úttörő jelentőségű volt a német
mitológiai iskola megjelenése. Az első fontos művet G. F. Creuzer írta a régi görög és
más antik népek szimbolikájáról és mitológiájáról.51 A Grimm testvérek munkássága és
főként a germán mitológiáról írt összefoglaló művük – amely Ipolyi Arnoldra is nagy
hatással volt – nyomán kialakult az ún. ’természetmitológiai’ irányzat, amely minden
folklóralkotásban (mese, mítosz) természeti jelenségek szimbolikus ábrázolását vélte
felfedezni.52 Ehhez a mitoszimbolikai vonulathoz tartozik még a svájci J. J. Bachofen53
is, aki az ősjelképekkel (pl. az anyajogú társadalommal) foglalkozott, és a mítoszok
mélyén az archetipikus szimbólumokat kereste. Egyáltalán a múlt századi mitológiai
irodalmat áthatja a szimbólumkeresés igénye (minden jelenségben nap- vagy holdszimbolikára utaló jegyet láttak – pl. Max Müller).
A századforduló körüli években több, hihetetlenül gazdag anyagot közreadó tanulmány született a szimbólumok kultúrák közötti vándorútjáról,54 egyes jelképek eredetéről és az ősi pogány szimbólumokról.55
Az első világháború utáni években írta meg nagy művét Ernst Cassirer a szimbolikus formák filozófiájáról,56 amelyben tulajdonképpen WilhelmWundtnak a néplélekről szóló gondolatait fejleszti tovább. Abból indult ki, hogy a nyelv és a mítosz egy-egy
kultúrában sajátos gondolkodási rendszert alkot. Ez a kulturára jellemző szimbolizmus
aztán meghatározza az adott nép világképét (Weltanschauung), egyáltalán a világról
kialakított szemléletét. Amerikában Ruth Benedict a „kultúra mintáit” kialakító alapszimbólumokat próbálta meghatározni az észak-amerikai indiánok körében. Munkája,
a Patterns of Culture57 nagy hatással volt az antropológusok, az amerikai néprajztudomány gondolkodásmódjának alakulására.
A negyvenes évektől jelenik meg az évenként Svájcban ülésező Eranos-kör évkönyve (amely később Symbolon címmel a szimbólumkutatás rendszeres folyóiratává lesz.58
Ezekben a kötetekben olyan tanulmányok látnak napvilágot, amelyek elsősorban Jung
nyomán a folklór, a mesék és mítoszok jelképrendszereit vizsgálják. Közben sorra ké	Takács 1986: 7. Az idézet a Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben című munkából való, amelyben a szerző sorra vette a fontosabb vallásos jelképeket, alapos, adatokban gazdag
magyarázatokat fűzve hozzájuk, figyelembe véve a régi magyar református élet hagyományait.
51
	Creuser 1810–1812.
52
Voigt 1978: 12.
53
Bachofen 1926.
54
d’Alviella 1894/1956; Mackenzie 1926.
55
Bayley 1912; Goldsmith 1929/1973.
56
	Cassirer 1925.
57
Benedict 1934.
58
Voigt 1978: 16.
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szültek a hagyományos szemléletű, egyszerű leíró jellegű, de gazdag tényanyagot feltáró
munkák a távoli, főleg keleti népek és kultúrák jelképeiről. Szinte évtizedenként jelennek meg újabb és újabb monográfiák az indiai, a kínai és a japán kultúra szimbólumvilágáról.59 Felsorolásszerűen már említettük a legfontosabb szimbólumszótárakat,60
melyek közül kiemelkedik a barcelonai Juan Eduardo Cirlot széles kultúrtörténeti
alapokra épülő munkája.61 Megjelentek egyszerű jeltárak is, amelyek szintén igen gazdag összehasonlító válogatást tartalmaznak.62 Készültek továbbá monográfiák egy-egy
szimbólumtípusról, így a labirintusról,63 az állatjelképek értelméről a folklórban,64
vagy a francia köznyelv erotikus szimbólumairól.65
A szimbólumkutatás több évszázados történetében minden bizonnyal új fejezetet jelent a hetvenes években az angolszász szimbolikus antropológia irányzatának
megjelenése. Ahogy a középkorban a szimbolika lényegében a tudományt jelentette,
századunkban a humán tudományok közül az antropológia, a kultúra vizsgálatának
tudománya (a magyar szóhasználatban a néprajz) fedezte fel újra a jelképek viselkedésirányító szerepét. Ahogy azt Raymond Firth megállapította: „A modern társadalmi
antropológiát a tanulmányozott jelenségek szimbolikus természetének vagy szimbolikus tulajdonságainak a korábbinál sokkal explicitebb felismerése jellemzi.”66 Kétségtelen, hogy a „kulturálisan modulált szimbolizmus”67 vizsgálata alapvető jelentőségű
a társadalmi kommunikáció rejtett mechanizmusainak megértése szempontjából. Érdekes könyvet írt a szimbólumok vizsgálatáról Edmund Leach, amelyben a társadalmi
tér- és időhasználat szimbolikus elrendezéséről külön fejezet szól.68
A hetvenes évek második felétől egymás után jelentek meg a szimbolikus antropológiai módszerű elemzéseket tartalmazó kötetek, amelyek többnyire konferenciák
anyagait adták közre – mintegy jelezve, hogy a régi szimbólumkutatás, mint a főnix,
időről időre képes megújulni.69 Ezek az elemzések, ha a részleteket illetően el is térnek,
alapvetően egyetértenek abban, hogy a társadalmi valóság szimbolikus létrehozása a mindennapokban a köznapi tudás segítségével valósul meg.70

Zimmer 1946; Bosch 1960; Crane 1926; Amstutz ed. 1970.
Ferguson 1961; Henz-Mohr 1971; Cirlot 19712; Schwartz-Winklhofer–Biedermann 1975;
Chevalier–Gheerbrant 1973; Cooper 1978; de Vries 19813.
61
	Cirlot 19712.
62
Whittick 1960; Kuwayama 1973; Smeets 1975.
63
	Santarcangeli 1967, 1970.
64
	Rowland 1973.
65
	Guiraud 1978.
66
Firth 1973: 167.
67
	Leach 1972: 335.
68
	Leach 1976: 33–36. A szimbolikus antropológia londoni iskolájáról lásd Newall 1976.
69
	Mivel ez az irányzat nálunk kevésbé ismert, néhány fontosabb műre, mint alapvető olvasmányra,
itt hívjuk fel a figyelmet: pl. Lewis ed. 1977; Dolgin–Kemnitzer–Schneider eds. 1977; Izard–
Smith red. 1978; Schwimmer ed. 1978; LeCron-Foster–Brandes eds. 1980; Hook ed. 1979; de
Josselin de Jong–Schwimmer eds. 1982; Maquet ed. 1982.
70
Douglas ed. 1973.
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A szimbolikus interpretáció egyik legnagyobb hatású, de a legtöbb bírálatot is kiváltó mestere, Clifford Geertz szerint a kultúra a szimbólumokba ágyazott jelentések
történetileg átörökített modelljét, szimbolikus formában örökölt eszmék rendszerét jelenti, amelyeknek a közvetítésével kommunikálnak az emberek, megőrzik önmagukat,
és kifejlesztik az életre vonatkozó ismereteiket és viselkedésmódjaikat.71
A minket körülvevő „szimbolikus univerzum” nemcsak irányítja és a jelképekkel
legitimálja a mindennapok szerepelvárásait és megvalósításait, hanem a hétköznapok
legegyszerűbb eseményeit is gazdag jelentéstartalommal telíti.72 Ezért aztán érthető,
ha a kutatók az idő- és térhasználat szimbolizmusától az ételek jelentésén át a ruházat jelképes értelméig, a különböző folklórszövegek, így pl. a mondák, siratók, mesék
szimbolizmusáig sok mindent vizsgáltak. Különösen fontosak a társadalmi szokásokat,
rítusokat és a vallási jelenségeket elemző munkák.73 Ezekből a tanulmányokból kitűnt,
hogy a szimbolikus rendszerek nemcsak tükrözik az őket létrehozó társadalom szerkezetét, hatalmi viszonyait, de a szimbolizálás egyik fő funkciója a társadalmi kapcsolatok és az együttműködés elősegítése.74
Az irányzat bírálói75 felvetették, hogy a szimbolikus interpretációk kétséges eredményekre vezettek, mert az elemzések során többet láttak bele a kutatók a jelenségekbe, mint ami azokban egyáltalán bennük volt; kétségbe vonták azt is, hogy minden
szokásban, mint szövegben található valamiféle rejtett jelentés.
Az ilyen érvelés nem gondol arra, hogy egy kultúrában „szimbólumokat kitalálni,
a semmiből teremteni nem lehet”,76 már csak azért sem, mert azok sohasem egyedül állnak, hanem éppen más jelképekhez való kapcsolatukban nyerik el jelentésüket.
A konkrét kulturális kontextusban telítődik jelentéssel az adott szimbólum. Ily módon a szimbolizáció nem pusztán valaminek a helyettesítése valami mással, hanem
egy olyan folyamat, amelyben állandóan újratermelődik a – társadalmi használat által
létrehozott – jelentés. Így a szimbólumokat csak jelképekkel együtt, a rendszer más
elemeivel való folyamatos kölcsönhatásban érthetjük meg.
A szimbólumokkal és a szimbolikus cselekvés formáival foglalkozó kutatók abból
az előfeltevésből indulnak ki, hogy a társadalmi cselekvés meglehetősen szabályos,
sőt bizonyos fokig megjósolható vagy megérthető a résztvevők és a megfigyelők részéről. A társadalmi lét során az egyén az emberekről, istenekről, kísértetekről, a lehetségesről és a ténylegesről, a jóról és a rosszról, a dolgokról és azok kapcsolatairól,
összefüggéseiről, az intézményekről és szokásokról alkotott képzetekből, hiedelmekből
állítja össze a világ képét, amely logikus és koherens azok számára, akik átélik. Ezt az
egységes szerkezetet a kultúrában a szimbólumok rendszere fogja össze.
	Geertz 1973: 89.
Vö. Berger–Luckman 1967: 117.
73
Pl. a hazai május elsejei felvonulások szimbolikájáról vö. Gráfik–Voigt szerk. 1981: 239–256; van
Baal 1971: XI. fejezet; Spiro 1979.
74
Vö. Firth 1973: 90.
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Jarvie 1976; Austin et alii 1979.
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A jelképeknek azt a rendszerét, melyet egy csoport minden tagja többé-kevésbé
magáénak vall, nevezik „kultúrának”.77 Ezt a szimbolikus univerzum, hasonlóan a rituális szimbolizmushoz, szabályokat és mintákat ad az egyes élethelyzetek minőségeinek
kifejezésére, a problémák megoldására, a társadalmi jelenségek helyes értelmezésére.
A jelkép- és hiedelemrendszer,78 a világkép megtanulása az ember számára egyúttal
a kultúrához tartozó értékrend elfogadását is jelenti. Az értékrend fogalmát a társadalomtudományokban általában az erkölcsi értékekkel azonosítják, tehát olyan kategóriák tartoznak körébe, mint a jó és a rossz, a bűn, a hála, a szeretet, a becstelenség, az
igazság, a hazugság, a becsület, az erkölcs fogalmai.79 Éppen ezeknek a kategóriáknak
a jelképei jelentek meg a Physiologusban, de a mai jelképszótárakban is. A világ, a körülettünk lévő természeti és társadalmi környezet elsajátítása, leegyszerűsítve a folyamatot, két lépcsőben megy végbe: a megismerés és az értékelés szakaszaiban, mégpedig
a társadalomban működő jelképrendszerek segítségével. Az első szakaszban a nyelv és
a tapasztalatok útján elsajátítjuk a hiedelmek, a tudomások, a hitek, meggyőződések
és előítéletek rendszerét, majd ezeket azonnal elhelyezzük „világkép”-ünk egészében.
Ebben az elrendezésben nyújt segítséget az értékrend és a jelképrendszer által, hogy
kész történetekkel, ill. bevésésüket segítve az emlékezet számára képekkel, jelekkel,
jelképekkel áll rendelkezésünkre.
Az értékrend és a hiedelemrendszer alkotja a kultúrában az ideológiai vagy a vallási
szimbolizmus magját. A szimbólumkutatásban a vallási jelképek magyarázata, mint
már utaltunk rá, a legrégebben művelt területek egyike. Ez természetes, hiszen a keresztény egyház a jelképek, a képes beszéd segítségével könnyebben tudta ideológiáját
eljuttatni a tömegekhez. Felhasználta ehhez a művészet minden ágát a szépen fogalmazott beszédtől kezdve az imák ritmusán át a zenéig, az építészetig, de természetesen a
képzőművészet megannyi alkotását is.80 Résztanulmányok készültek a szemiták Biblia
előtti és kabbalisztikus szimbolikájáról,81 valamint a régi Mezopotámia istenségeinek
jelképeiről,82 azonkívül a kozmikus szimbolizmus érdekes példáiról a különféle vallási
rendszerekben.83
A vallási szimbolizmus egyik legnagyobb hatású kutatója Mircea Eliade volt, aki
Images and Symbols címmel külön tanulmánykötetet84 szentelt a kérdésnek. Egy korábbi írásában pedig a vallási szimbolizmus főbb jellemzőivel foglalkozott, megállapítva, hogy a vallási jelképek képesek a valóságnak (a világnak) olyan modalitásait
felvillantani, amelyek nem adottak a közvetlen szemlélet számára, így pl. a víz mint
jelkép kifejezi a formanélküliség, a véletlen, a kaotikus fogalmát, vagy a kozmikus fa az
	Geertz 1973: 193., 237.
Hoppál 1982c.
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Hoppál 1980.
80
	Néhány fontosabb munka a keresztény szimbolizmus különböző aspektusairól: Dillistone 1955;
Cope 1959; Danielou 1981; Hani 1962; Gilles 1961; Ferguson 1961; Heiz-Mohr 1976.
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Farbridge 1923; Scholem 1972.
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élet teljességét jelképezi. Egy másik fontos jellemző, hogy a vallási jelképek – mint általában a szimbólumok – többértékűek, vagyis egy időben számos jelentést hordoznak
(így pl. a Hold a fogyás-telítődés ritmusával a víz és a növények életét, a női ciklust, a
halált-feltámadást jelképezheti). Más szóval a kozmikus realitás az emberi lét változó
modalitásait fejezi ki. Ebből következik, s talán ez a legfontosabb tulajdonsága a vallási
jelképeknek, hogy képesek kifejezni a paradox, feloldhatatlannak tűnő ellentmondásokat (coincidentia oppositorum).
S végül még egy fontos dimenzióra hívja fel Eliade a figyelmet, nevezetesen arra,
hogy a jelképek az adott emberi helyzetet a kozmikus viszonylatokkal társítva, azokhoz hasonlítva írják le, de lehet fordítva is, amikor a közvetlen szituációnak kozmikus
jelentést adnak. Ezáltal az ember nem érzi izoláltnak, hanem éppen ellenkezőleg, a hatalmas kozmosz részének tekinti magát, vagyis van értelme létezésének.85 Azért ismertettük a román tudós gondolatait részletesebben, mert a vallási jelképekről mondottak
érvényesek és alkalmazhatók a kultúra más területein működő szimbólumokra is. Ezért
érdekes a mítoszszövegeknek olyan elemzése, ahol a szövegek és a képek (a képi szimbólumok) egymást kiegészítő, kölcsönösen magyarázó jelentéseit lehet rekonstruálni.86
A domb (a hegy), a fa (növény) és nő szisztematikus azonosítása egyformán benne van
a mítoszszövegekben, és megtalálható a képi ábrázolásokon is. Lényegében arról van
szó, hogy a jelképek a többszörös kódolás egyik eszközeként működnek a kultúrákban.
Így a látható jelképek – mint pl. a kereszt vagy vörös csillag – egész sor szöveg felidézését teszik lehetővé, s ezáltal a csoporthoz tartozás érzését erősítik az egyénben.
A mítoszok vagy más vallási szövegek és illusztrációk egész egyszerűen egy sajátos
világot építenek fel a szimbólumok segítségével. Ezt a jelképvilágot, a maga képekben látható formájában, a népművészet őrizte meg talán a leghívebben. Sajnos mind
ez idáig nem készült el a népművészet jelképrendszereinek olyan típusú ikonológiai
vizsgálata, mint amilyenre a „magas” művészet esetében munkák hosszú sorát lehetne
idézni.87 Természetesen ismertek olyan törekvések, amelyek egy népművészet jelképkincseit összegyűjtve elemezték a jelek értelmét.88 Készültek motívumkatalógusok,
noha nem a teljesség igényével, a román, a kazáni tatár és a magyar népművészet
jelképeiről is.89
A magyar népművészetről a múlt század végén jelent meg egy gazdag motívumgyűjtemény, amelyet bírálni és elfelejteni illett inkább, mint idézni, pedig szerzője, Huszka
József rendkívül világosan és mai értelemben is korszerűen fogalmazta meg egy etnikus
jelképtár összeállításának és felépítésének követelményeit: „Valamely nyelv ismeretéhez
szükségesek a szavak és azok módosulásának (a ragozásnak), összetételének, alkalmazásának és mondattá fűzésének törvényei. Az ornamentika is nyelv, a nemzeti jelleg egy
	Eliade 1960: 506–510.
Hoppál 1978.
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bizonyos nyilvánulásának, tulajdonságának, az ízlésnek a nyelve, amelynek szintén
megvannak a maga szavai: az elemek és azok alkalmazása: a mondatkötés vagyis a
kész díszítmény. A nyelvnek megvannak a törzsszavai, melyek azonban a használatban
nemzeti jellegűekké alakulnak és semmiképpen nem változtatják meg a nyelv szerkezetét. Hasonló természetűek az ornamentális elemek is. Az idegen eredetűek alkalmazkodnak a törzselemekhez, a tőszerkezethez.”90
Az alap- (vagy törzs-) jelképek a népművészetben éppen úgy megtalálhatók, mint
az ideológiai vagy a vallási, vagy az erkölcsi, vagy az értékrendszerben – ahogy arra már
korábban utaltunk.
Megindult a hazai népművészetkutatásban az egyes összetartozó szimbólumcsoportok vizsgálata,91 s ez az első lépéseket jelenti egy átfogó népművészeti szimbolika kidolgozása felé.92 A mai orosz népművészet kutatásában jelentkezett az az új szemléletmód, melynek gyökerei a húszas évekre nyúlnak vissza, amikor többek között E. Ny.
Kletnyova eljutott a népi díszítőmotívumok formális vizsgálatához, pontosabban az
egyes alapjelképek megkülönböztetéséhez az orosz varrottasokon. Egyik ilyen alapelem a rombusz, melyet a Szmolenszk környéki oroszok körnek neveznek, és amelynek
rontásmegelőző erőt tulajdonítottak, mégpedig azzal a magyarázattal, hogy a rombusz
alak Nap-szimbólum volt eredetileg. Tanulságos, ahogyan a szvasztikajel jelentéseit és
alakváltozatait magyarázza.93
Az orosz népművészetnek a volgai finnugor népek díszítőművészetével kialakult
kapcsolatait, az egymásra hatások erejét és mélységét gyakran tették vizsgálat tárgyává a szovjet etnográfiai kutatásban, ugyanis nyilvánvaló hasonlóságok mutathatók ki.
Az orosz tudósok a régészeti leletek alapján bizonyos folytonosságot tételeznek fel a
díszítőművészet fejlődésében. Erre a következtetésre jutott A. K. Ambroz a régi orosz
paraszti hímzések szimbolikáját vizsgálva, amikor megállapította, hogy e népi hímzések az ősi pogány termékenység-istennő alakját őrizték meg.94 Az anyaistennő és a
fakultusz összefüggéseire figyelt fel a hímzett jelképek kompozíciós sémáinak elemzése
során Sz. Sz. Maszlova, aki összefoglaló monográfiát jelentetett meg az orosz népi
hímzésekről.95 Tanulmányában gyakran idézett népköltészeti s néphit szövegeket azért,
hogy ezeknek a segítségével világítsa meg egyes jelképek (hímzésmotívumok) jelentését. Ez a megközelítés mintha hiányozna a hazai népművészet szimbolikájának kutatásából – egyetlen kivétel volt Lükő Gábor könyve még 1942-ben. Sajnos kísérlete azóta
nem talált követőre, pedig több mint kézenfekvő a gondolat, hogy a két kulturális
szövegtípus, a kétféle jelképrendszer lényegében kiegészíti és magyarázza egymást.96
Meggyőződésünk: a magyar paraszti díszítőművészet nem olyan különleges, hogy
ne vonatkoznának rá az általános törvényszerűségek, hogy pontosabban fogalmazHuszka 1898: 3–4.
	Lükő 1975; Verebélyi 1987; Kovács 1987; Hoppál 1983, 1990.
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zunk: a vizuális jelrendszerek általános törvényszerűségei. Azonkívül, ha más népek
motívumkincse régi korok és mitológiák emlékeit volt képes megőrizni szinte napjainkig, akkor felületesség lenne ugyanezt tagadni a magyar népművészettel kapcsolatban.
Eredetileg 1978-ban jelent meg a G. P. Duraszov cikke a régi kargopoli törülközők
végére kivarrott „naptárak”-ról. Az első pillanatban hihetetlennek tűnhet egy olyan
feltevés, hogy ilyen hímzésnaptárakat használtak az orosz parasztok. Pedig egyszerű
oka volt: a vetés és más munkák kezdésének idejét pontosan kellett tudni minden évben, hiszen ellenkező esetben a mindennapi kenyér került veszélybe. Ezért nem lehet
csodálkozni azon, hogy „napocská”-k meg „hold”-ak találhatók a motívumok között,
s önként adódik a következtetés, hogy ezeknek a jeleknek meghatározott jelentésük
volt, a jeles napokat és a hozzájuk kapcsolódó agrármeteorológiai hiedelmeket, ill. az
ünnepeket jelezték. Az orosz földműves, amikor még a hagyományos életformát élte,
jelképeinek mikrokozmoszával modellálta a természet makrokozmikus fordulóit, s ez
a törekvés tükröződött a népművészet használta szimbólumok kiválasztásában.97 Az
ember kozmoszba kapcsoltságát hangsúlyozzák újabban a hazai népművészet szimbolikájának kutatásában.98
Az orosz tudósok tapasztalatai, mint az itt idézett tanulmányok példázzák, minden
bizonnyal hasznos tanulságokkal szolgálhatnak a magyar népművészet jelképeinek kutatásakor, hiszen az orosz és karél paraszti kultúra típusát tekintve nagyjából azonos a
magyarral. Ha tehát az orosz népi hímzéseknek kimutathatóan van szimbolikus jellege,
akkor minden valószínűség szerint van a magyar szőtteseknek, hímzéseknek, varrottasoknak is. S ha az egyes ábráknak évszázadokra visszakövethető jelentése, ill. jelképes
értelme van, akkor ez a magyar népművészetben sem lehetett másképpen. Többek
között ebben a meggyőződésben válogattuk a Jelképtár illusztrációit, ahol csak lehetett,
a magyar kultúra népi rétegéből, a magyar népművészetből, hogy jelképkincse ezáltal
is ismertebbé, egyetemessége nyilvánvalóbbá váljon. Meglehet, hogy néhány jelkép
(vagy egyszerűbb jel, ornamens) jelentését már sohasem fogjuk tudni teljes bizonyossággal megfejteni. Annyi mégis bizonyos, hogy a népművészet minden alkotása gazdag
érzelmi tartalommal közvetíti számunkra a közösséghez tartozás tudatát. A jelképek
etnikus stílust hordoznak, s ezáltal az összetartozás tudatát erősítik.
A népművészet jel- és képvilága, összefonódása a mesék és mítoszok jelképeivel, s
végül a nyelvi képes beszéd fordulataival, együtt építi fel az etnikus közösség kultúráját, mert éppen az tesz egy csoportot közösséggé, hogy van saját nyelve, stílusa, vannak
sajátos, maga alkotta jelképrendszerei. A kulturális örökség lényegében egy olyan szimbolikus világ, amelynek létrehozásában mindannyian részt veszünk. Jelképeink – mint
már szó volt róla – kialakítják a mi világunkat, de mi is alakítjuk jelképeink világát.
A szimbólumokban való gondolkodás, mint egy kitüntetett létmód (a világbanvaló-benne-levés) a minket körülvevő világ megértésének az útja lehet – mondja a
hermeneutikai tanítás.99 Fontos ez, hiszen a jelképhasználat terminusaiban a közösségi
Duraszov 1980; Rybakov 1980: 241.
	Molnár 1985; Jankovics 1988.
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lét alapkérdései fogalmazódnak meg, a jelek és jelképek segítségével azonosítja magát
a közösség, a közös nyelvhasználat fogja össze az egyéneket s teszi lehetővé az együttműködést.
Itt pedig elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol nyilvánvalóvá válhat a szimbólumkutatások tanulsága, vagyis hogy mire használható a szimbolikus megközelítés, s mire
használhatók a jelképek a társadalomban. A válasz röviden: a jelképek vállalásával a
közösséghez tartozásunkat hangsúlyozzuk. A hagyományokhoz való ragaszkodást nyilvánítjuk ki általuk, igazodásunkat egy kultúra értékrendjéhez, az ideológiai vagy vallási
képzetek elfogadását, a ritualizált viselkedésformák követését, a csoporthoz tartozás
tudatosítását. A jelképek szerepe a kultúrában az identitás megerősítése.
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A tulipán motívum térben és időben
Fettich Nándor emlékének (2001)

Bevezető
Még valamikor a hetvenes évek közepén történt, hogy egy antikváriumban a régi
könyvek között böngészve rátaláltam Fettich Nándor egyik munkájára, „Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez”1 című művére. Igazán ma már
nem tudnám megmondani, hogy miért vettem meg ezt a régészeti könyvet, talán volt
valami sorsszerű abban, hogy Fettichnek éppen ez a tanulmánya akadt a kezembe, és
hogy volt annyi pénzem, hogy akkor megvehessem.
Abban az időben személyes érdeklődésem a kultúrákat felépítő, azokban működő
jelrendszerek vizsgálata felé fordult, többek között a fejfák, a népművészet és a népdalok
jelképeinek jelentését kutattam. Lükő Gábor méltatlanul elfeledett könyvének „A magyar lélek formái”2 hatására úgy gondoltam, hogy a magyar népi kultúra különféle jelrendszerei kiegészítve, együttesen arra szolgálnak, hogy kialakítsák az egyes közösségek
kulturális arculatát, egy sajátos stílust, amely minden kultúrának sajátja.
A jelelméleti tanulmányok és vizsgálatok eredménye az lett, hogy kialakult az a mély
meggyőződés bennem, amely szerint minden népnek van egy közös vizuális nyelvezete
is, amelyet ugyanúgy használ és megért, mint a beszélt nyelvet. S ezen a nyelven, a
jeleknek ezen rendszerén éppen úgy lehet kommunikálni, mint a modellként használt köznapi emberi nyelven. Feltételeztük, az etnoszemiotika művelői, hogy a jelek
és jelképek a népköltészetben és a népművészetben igenis jelenteni akarnak valamit.
Továbbá, hogy ezeknek a jeleknek és jelképeknek a jelentései tovább élnek, akár több
évszázadon keresztül, merthogy az alapvető szembenállások (férfi–nő, öreg–fiatal stb.)
terminusaiban rendezik el a világot, a mitológia szerkezetébe szorítják a világot. Ezek a
jelentések – és maguk a jelek is – több évszázadon keresztül tovább élnek. Ez az utóbbi
meggyőződés azért is fontos, mert elterjedt az a nézet a hazai néprajztudományban, hogy
nincs semmi régi, az egész magyar népművészet csak az elmúlt 100–150 év terméke.
Többek között, Ortutay nyomán ezt még Fettich is hangoztatta „Magyar stílus az
iparművészetben”3 című munkájában, amelyben azonban arra is rámutatott, hogy „…
nagyon mély közös vonást találunk a jelenlegi magyar népművészet és az ősmagyar
arisztokratikus művészet között.”4 Az „ősmagyar” kifejezés itt feltehetően a honfoglalók
eleinkre és rokonainkra utal, míg az „arisztokratikus művészet” a fémművesség igazán
Fettich 1951.
	Lükő 1942.
3
Fettich 1943: 78.
4
Fettich 1943: 80.
1
2
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kiemelkedő mesterségbeli tudást igénylő fennmaradt tárgyi emlékeire utal, ezek pedig
kemény adatok.
Ezért erősített meg elemzéseim során az elsőként említett Fettich könyvben talált egyik tábla5 felülről a 3. rajza, mert olyan „véletlen egybeesés”-ről van szó, amely
nem lehet véletlen. A kultúrák összehasonlító tanulmányozását ugyanis éppen az teszi
lehetővé, hogy térben és időben egymástól távol eső területeken (és kulturális „szövegek”-ben) megtalálják ugyanazokat a motívumokat, vagy nagyon hasonlókat. Több
motívum hasonlósága adja a stílust, a kultúra jellegzetes kifejezésmódját, amelynek
segítségével megkülönböztethetővé válik más kultúrák produktumaitól.
A következőkben áttekintjük a tulipán-motívum történeti hátterét, hogy bemutassuk, nemcsak nyugatról lehet eredeztetni díszítőművészetünknek ezt az elemét.
Tulipán és szív
1990-ben ugyanezzel a címmel a magyar népművészet szerelmi jelképeiről adtunk
közre egy könyvecskét,6 amelyben a bőségesen felsorolt példák kellően igazolták, hogy
a tulipán, (liliom, virág) a nőiség jelképeként volt használatos a népművészetben. Természetesen nagyon messzire vezethet a nőiség jelentésrétegeinek, lehetséges értelmezéseinek felfejtése akár egyetlen kultúrán, így az európai kultúrakörökön belül is, amelynek mi, magyarok több mint ezer éve tagjai vagyunk. Jelentheti a termékeny anyaölet
a szülő-kitárulkozót, a meleget sugárzó életadót, melyet a nap szimbólum jelez a nő
formájú edény hasán. Jelentheti a dombot, a szülés előtti teli hasat, s általában a termékenységet, mivel a gyümölcsfa ága kivirágzik mielőtt termést hozna, nem lehet véletlen
az ágnak, a virágnak és a termékenységnek a szimbolikus összekapcsolása.7
Érthetővé válik a tulipán motívum azonosítása a nőiséggel, ha a magyar népművészetben megtalálható néhány talányos virágábrázolást (1. tábla) a grafikai megfogalmazás szintjén néhány igen régi szülőnő ábrázolással, sziklarajzzal vetünk össze,
de lehet folytatni a sort a neolitikus női idolokkal is. Mindezen ábrázolások alapja a
széttett láb, egymásnak fordított S-alakja, egy nagyon széthúzott kettős S alak, amelyet
ha a zárás irányába felfelé mozgatunk, akkor kirajzolódik a motívumok végtelen sora.
A változatok gazdagságát a motívum működése hozza létre. A természeti előkép csak
egy pillanatig van jelen, aztán a jel a saját életét éli, s a sor végén a virág újra a természetmásolás – ha úgy tetszik a reneszánsz és a barokk – divatja szerint lesz a tulipános
ládák motívumává. A dolog azonban korántsem ilyen egyszerű, mert mint láttuk, amíg
a népköltészetben létezik a virág metafora8 – márpedig vagy négyszáz éve létezik–, addig
a festett díszítményeket, s még inkább a vésetteket, nem lehet egyszerűen az alighogy
megjelent virágoskert divat hatásának tartani. Inkább el kellene gondolkozni azon,
5
6
7
8

Fettich 1951: XXII. tábla.
Hoppál 1990.
Hoppál 1978, 1979, 1983.
Vargyas 1987.
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1. tábla

hogy a 16–17. századba hazánkban kerülő tulipán9 valóban előképe volt-e, lehetett-e
egyáltalán a motívum kialakulásának. Ismerve a kultúrák hagyományőrző erejét – természetesen nem tagadva újat befogadó szeretetét sem –, nem tartjuk valószínűnek,
hogy a végvári vitézeknek pipát készítő mesterek, az ősi bőrrátétes technikát alkalmazó
szűcsök, az „újdonságként” fejfát állíttató és faragó emberek, a menyasszonyi ruhát
hímző nemesasszonyok, a virágénekeket dúdoló pórlányok a hirtelen jött idegen divat hatására egyszerre és egyöntetűen elkezdték volna használni a tulipán motívumot.
Inkább az történhetett, a beszélt nyelv szavaihoz hasonlóan, melyek egyes elemeiről
ki lehet mutatni évezredes régiségüket, hogy a díszítmények, az ornamentika „nyelvében” is volt néhány olyan elem, amelynek használatát folyamatosnak tételezhetjük
fel. Akkor is, ha az igazolható adatok viszonylag későiek, mivel romlandó anyagokra
hímezték, vésték, faragták ezeket az ornamenseket. Ezeket mindenki ismerte, értette,
pontosabban ismerte a helyes használat szabályait, vagyis azt tudták, hogy mikor s
milyen helyen lehet használni. A nép közös tudásához – mert ez a folklore szó igazi
értelme – tartozott e jelkép. A nőiség jelének termékenység értelme egyfelől, s a meztelen genitália gonosztávoltartó jelentése másfelől, megadja a nem-virág tulipán(t)ok
magyarázatát. Hogy nem teljesen légből kapott ez a második jelentés, azt egy ritka szerencsével lejegyzett adat erősíti meg. A heves megyei dinnyések közös gyermekkorára
emlékezve Cservenka Ferencné (született 1919-ben) elmondta, hogy egy alkalommal
megkérdezte az egyik idősebb asszonyt, amikor az tulipánokkal festette tele a falat:
„Mit csinál Julis néni? – Ki pina-pántozom a szobát!” – volt a felelet.
Különösen a második jelentés teszi érthetővé, hogy miért került ez a védő-óvó jel
a tűzhely melletti falra, tüzelősó bálványára, pipára, kapufélfára, házoromzatra, a vetett
	Rapaics 1932.

9
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ágybeli párnavégre. Mind a magas kultúrák, mind az ún. primitív népek művészetében
ugyanis gyakran ábrázolták a genitáliákat, hol csak jelképesen, hol meg naturálisan is.
A magyar népművészet se jelent kivételt ebben a tekintetben. A meleget adó tüzet, a
portát, a házat, a bentlakókat védeni kell (ez a kapu feladata), mint ahogy a ruha és
hímzései védik magát az embert a rontástól, gonosz szándéktól. Ahogy anya védi a
gyermekét, úgy a NŐ-jele – vagy ha elvontan vesszük, az ANYA-istennő jele – védi az
embert, a házat, a tüzet.
A fenti gondolatmenet alkalmazható a másik jelkép, a szív esetében is. A különböző
egyértelműen a szerelem szimbolikával hozzák összefüggésbe. A szív a szeretet jelképe,
azonkívül a megértésé, az odaadásé, az örömé a legkülönfélébb kultúrákban.10 A reneszánsz és különösen a barokk óta a keresztény művészet hatására rendkívül elterjedt
a jezsuiták által győzelemre vitt „Jézus-szíve”-kultusz, amely a mély vallásos élmény
formájában éli át a misztikus egyesülést a legfelsőbb isteni lénnyel. A „lángoló szív”
így eredendően vallásos, de egyben
világi jelképe is lett az odaadó szeretetnek/szerelemnek. Ugyanakkor,
ha az ókori görög-római világ tájaira tekintünk, akkor érdekes módon
kiderül, hogy a szív alakú ornamensek eredeti jelentése nagyon is világi volt. Valószínűleg nem véletlen,
hogy időszámításunk előtti görög
vázákon a fallikus ábrázolások és
szatírok társaságában, a szív alakú
leveleiről felismerhető borostyán
ág található. A borostyán burjánzó
erejéről ismert, tehát alkalmas volt
a szexualitás, a testi szerelem kifejezésére. A régi görögöknél Erosz
2. tábla
emblémája a szív volt, s igen valószínű, hogy az antik borostyánból stilizálódott a szív motívum, mint az örökké újjáéledő élet jelképe (2. tábla).
Az archaikus görög kultúrában létezett egy érdekes, emberfejben végződő és nagy
fallosszal kifaragott oszlop (herma), amely a ház ajtaja előtt áll azzal a céllal, hogy védje
a házat és lakóit. A kalotaszegi kapufélfák heggyel felfelé álló szíveit nézve a „tökös”motívum valódi, gonosztávoltartó szerepére derül fény a görög párhuzamok által. Félreértés ne essék, nem gondolunk semmiféle közvetlen kapcsolatra, csak arra, hogy a nemi
szervek ábrázolásának, mint jeleknek ismert a rontás elleni ereje a hiedelmek szerint.
A hegyével felfelé álló „szív” a fallosz paradigmája, alakja a borostyán levél alakjával
egyezik (és nem a valódi szív formájával), beleírható a hegyével felfordított háromszög10

Hoppál–Jankovics–Nagy–Szemadám 1990.
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be. Az ilyen háromszögről a szimbólumszótárak egyértelműen azt tartják, hogy férfijelkép. A hármasság így a jel ikon jellegét hangsúlyozza – phallus cum testiculis, – melyet
példás egyszerűséggel véstek egy i. e. 18. századi szicíliai sírkőbe. (A kő ma a szirakuzai
múzeumban található. Lásd a 2. kép alján.)
Az alig százéves fűrészelt-deszka díszítésekre, a házorom deszkáira a „szív”, mint
gonosztávoltartó (fallikus) jel már semmiképpen sem tudatosan, hanem a rendszer
tudattalan működésének eredményeként kerül fel, az országcímer, a kígyó (szintén
a ház védője), a tulipán mellé. E tudattalan működés másik szép példája a doroszlói
hiedelem, amely a szemmel megvert ló gyógyítását írja le:
„...a ló sörényit égette, oszt szentül vízbe tette.
Ha lement, és a pohár fenekin szív alakra gyütt
ki, akkó férfi rontotta meg, ha meg valami más
alak, akkó meg asszony rontotta meg a lovat.”11

Úgy véljük, ezekhez az adatokhoz nemigen kell több hozzáfűzni való, talán csak
annyi, hogy túl sok a véletlen egybeesés – ezért kell elutasítani Domanovszky György
tarthatatlan nézetét, melyet úgy fogalmazott a magyar nép díszítőművészetéről szóló
könyvében, hogy „nincs országos, de még regionális, sőt helyi jelentőségű szimbolika
sem.”12 Természetesen egyszerű kijelenteni, hogy nincs, mert akkor kutatni sem kell, és
megjelenhetnek népművészeti összefoglaló művek anélkül, hogy a jelképekről és azok
jelentéséről érdemben írnának a szerzők.
A történeti gyökerek
Semmi sem alakul egy kultúrában csak úgy magától, egyik napról a másikra, mindennek van eredete. Találóan írta Dobrovits Aladár, hogy „szimbólumokat kitalálni, semmiből teremteni nem lehet”.13 Ha a virág és az „életfa” oly gyakori a magyar népművészetben, akkor feltehető, hogy a „gyökerei” is mélyre nyúlnak. A kérdés egyáltalán nem
olyan egyszerű, hogy rövid úton ki lehetne jelenteni azt, hogy „azok a díszítőelemek,
amelyet a paraszti adatközlők is szerelmi szimbólumként értékelnek, ...ahhoz a virágos
díszítésmódhoz csatlakoznak, amelyik Magyarországon a XIV–XV. század folyamán
kezdett elterjedni, a parasztoknál viszont lényegében csak a XVII–XVIII. századtól.”14
A probléma ugyanis nem az, hogy mikortól lehet évszám szerint adatolni a naturalisztikus virágtő stílus „kivirágzását”, hanem sokkal inkább az, hogy az „életfa” típusú jelcsoport, illetve azon belül a „tulipánt szívvel” jel-együttes mikor, hol és merre található
meg. Alapvetően történetietlen szemlélet az, amelyik lezárja vizsgálódásainak határát

	Kovács 1982: 243.
Domanovszky 1981: I. 52.
13
Dobrovits 1947: 6.
14
	K. Csilléry 1976: 123.
11
12
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a közelmúlt évszázadok ritka adatainál, s nem kutatja távolabbi tájak és évszázadok
tárgyain az ábrázolások párhuzamait.
Nem azt állítjuk, hogy a magyar népművészet semmilyen hatást ne fogadott volna
be, vagy hogy a nagy európai stílusok nyomai ne lennének érezhetők a magyar népi
kultúrában,15 de a történeti stílusoknak (pl. reneszánsz és barokk) emlegetése csak a
kérdés megfogásának a könnyebbik vége. Hiszen a fa helyett az ágakon lévő díszekre
irányítja a figyelmet. Jóval nehezebb magát a fát, a meghatározó rendszert leírni, annak gyökereit vizsgálni, mint a beoltott hajtások egész Európában azonos alakú és ízű
gyümölcseit felismerni.
Így az a helyzet állhat elő, hogy megfeledkezünk a termést hozó fáról és ágak végén
függő gyümölcs kedvéért, vagyis a képes beszéd helyett egyenesen mondva: a kutatás
sokszor többre tartotta a népművész – egyéniség évszámmal jelzett alkotását a névtelen
alkotások sorozatainak elemzésénél. Holott nyilvánvaló, hogy ez utóbbiból volt több.
A történetiséget nem az jelenti, hogy van egy-két évszámos adat – természetesen ezek
nagyon fontosak –, hanem inkább az, hogy meghatározott elemek kapcsolatát évszázadokon keresztül nyomon tudjuk követni.
Ezért az összehasonlító kutatást a jelenből, (ahol a népművészet több műfajában
néztük meg a motívumok kapcsolatát) ki kell terjeszteni a múlt irányába. Azonkívül
térben is ki kell szélesíteni, nem elég csak a hazai anyagot megismerni. Így például a
tőlünk keletre élő rokon és nem rokon népek népművészeti anyagának vizsgálata már
önmagában történeti távlatokat nyithat, hiszen azok térben és időben is messze esnek
a nagy európai stílusok hatásától. A Közép-Ázsiában megtalált „olasz korsós” gránátalmás kályhacsempe (a 10–12. századból) biztosan nem a reneszánsz kancsómotívum
hatására jött létre.16 Vagyis ha egyes „mai” népművészeti motívumok mellé a keleti
párhuzamokat s azokhoz a honfoglalás koriakat is megtaláljuk, akkor érdemes elgondolkozni a történeti folyamatosság lehetőségén. Diószegi Vilmos is ugyanezzel a módszerrel mutatta ki a hajdani samanizmus jó néhány elemének továbbélését a közelmúlt
magyar népi hiedelemvilágában.17
Módszertanilag indokolt, s ezt nyomatékkal szeretném hangsúlyozni, hogy külön
kell választani a genetikus összefüggések és a tipológiai összevetések vizsgálatát. Az
utóbbi során elfogadható a megfogalmazás azonos típusát mutató ábrázolások összehasonlítása anélkül, hogy azok közvetlen rokonságát fel kellene tételeznünk. Az adatok
sorában elfoglalt helyük teszi értékessé számunkra ezeket az adatokat. Ilyen alapon
tartjuk elfogadhatónak a honfoglalás kori fém szíjvégek, övveretek tulipánjainak, szíveinek, illetve a megfogalmazás, a kompozíció egészének hasonlóságát a jóval későbbi
életfa motívumokkal.18 (3. tábla)
Különösen szembetűnő a hasonlatosság az ukrajnai Martinovka mellett talált késői
hun szíjvég egyberajzolt tulipán-szív motívuma és a miskolci Herman Ottó Múzeum
15
16
17
18

Balogh 1966, 1967.
Pugacsenkova–Rempel 1972: 227. 8. ábra. g. rajz.
Diószegi 1958.
Vö. Hoppál 1990: 54–64. képek, III. tábla.
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3. tábla

mángorló gyűjteményében lévő egyik szép darab díszítése, valamint egy szatmári guzsalytalp faragása között.
A datálható régészeti anyagon szemlélhető szív és életfa jelek megértéséhez jó segítséget nyújt a cserkesz népművészetből az egyik ember alakú ezüst szíjveret, azonkívül a
martinovkai ezüstlelet (6–7. század) egyik talányos szívvég rajzolata19 az általunk férfi
és női jelképnek tartott jelekkel. Mint ahogy egy női lábbelin találták tulipán alakú
rátétes mintát a távoli paziriki kurgánban a szkíta időkből.20 Minél inkább távolodunk
az időben, annál inkább igaz, hogy a jeleknek egyre fontosabb szerepe volt és feltehető,
hogy nem összevissza használták (4. tábla).

4. tábla

Az övek és övveretek például fontos rangjelzők voltak, s mint méltóságjelvény szerepeltek a népvándorlások korában. A honfoglaló ősök sírjaiból előkerülő szíjvégek
fémveretei így kétféleképpen is jelként funkcionáltak. Egyrészt, mint azt László Gyula
19
20

	Sulimirski 1970: 59. tábla.
	Rugyenko 1960: 257., 132. ábra, b. rajz.
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megállapította: „Az öv vereteinek száma a társadalmi vagy éppenséggel a hadirangot jelezte, olyanféleképpen, mint ma is a katonai rangoknál... kiderült, hogy teljes öve csak
a nagycsalád- vagy nemzetségfőnek van, a körülötte temetkezőknek mind kevesebb és
kevesebb számú veretre volt joga.”21
Mint látjuk az öv puszta viselésével már rangjelző volt, és valószínű, hogy a veretek ornamentikája is jelölt valamit. Nagyon nehéz a sokféle elképzelés közül választani, így például, hogy nemzetségjelekként való értelmezésük igen valószínűnek
látszik: a nemzetséghez (ághoz, családhoz) tartozó emberek azonos, vagy igen hasonló
övvereteket hordtak. Elfogadhatónak tűnik az a magyarázat is, hogy a veretekre azért
kerülhettek genitália jelképek – szívek például –, mert a már említett nagyon is köznapi, gonosztávoltartó értelemben védeni kellett az ember legsérülékenyebb testrészét,
a derekát, mert ezek a jelek itt ezt a jelentést is hordozták. Mint ahogy az az okfejtés
is valószínű, hogy a felövezés a férfivá avatás szokásában a legfontosabb tárgyi elem
volt. Ez a jelkép nemcsak társadalmi, de egyéni szinten is hordozott jelentést, jelezte
az egyén nagykorúságát, társadalmi rangját és védte – a hiedelem szerint – a veretek
jelképeinek segítségével. Ugyanakkor hordozta, mint hasznos viseletdarab a késtartót,
a tűzszerszámokat, a fenőkőtokot, tegezt, kardot. Megfigyelhető a kultúrában, hogy
ugyanaz a tárgy egyszerre tölt be köznapi, de egyben ünnepi rituális, társadalmi és
szimbolikus szerepeket.
Ugyanez tételezhető fel a ruházatról, nevezetesen a rátéttel díszített felső bőrruhákról. A bundák, mellesek hátára varrott, applikált díszítmények lehettek védőjelek
éppen úgy, mint ahogy lehetett a stilizált állat vagy növény ornamens nemzetségi
jel. Vagy ahogy Kresz Mária megállapította, családi címer, de még egyszerűbben:
tulajdonjegy étékű jel is. Az ő kutatásaiból tudjuk, hogy több mint szembetűnő a
magyar szűcsornamentika és a honfoglalás kori tarsolylemezek ornamentikájának
hasonlatossága:
„A tarsoly eredetileg bőrből készült, és előlapjának felülete különböző bőrtechnikákkal
lehetett díszítve. A tarsolyra fémvereteket erősítettek, idővel egyre több olyan darabot
is ismerünk, amelyen alig maradt szabad bőrfelület. ...A szűcsrátét alapmotívuma azonos a tarsoly alapmotívumával. ...Felidézve, hogy mind a szűcs, mind a ’ködmön’ szó
honfoglalás előtti török nyelvből ered, úgy gondoljuk, hogy az irhából kivágott indás
szűcsrátét, amely ködmönt és mellrevalót díszített, ugyancsak honfoglalás előtti török
eredetű lehet. Rátét díszíthette a bőrruházatot és a bőrtarsolyokat, s az utóbbiak bőrornamentikáját vette át a fémmunka. A rátétes ködmön és mellrevaló divatos lehetett
még az Árpád-korban is.”22

Természetesen ezek a bőrrátétes ruhadarabok, ködmönök, bundák régen szétmállottak a földben, és a készítés technikája, de az ornamentika megmaradt egyes magyar
vidékek szűcsmestereinek kezén (5. tábla).
	László 1978: 187.
22 Kresz 1979: 63–64.
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5. tábla

Ha pedig az ornamentika folyamatosságának bizonyos jelei felfedezhetők a felsőruházaton, akkor ugyanezt fel lehet tételezni a jóval olcsóbb testi ruházatról is. A hímzett
ingek, szoknyák mindig kifejezték viselőik etnikus és társadalmi helyzetét, kor és vagyoni állapotát a nemesek között éppen úgy, mint a pór nép körében: a régmúltban
csakúgy, mint a jelenben. Az orosz népművészet kutatói az elmúlt évtizedekben módszertani szempontból figyelemreméltó eredményeket értek el a régészeti leletek anyagának és a közelmúlt etnográfiai adatainak összehasonlító kutatásában. Kimutatták,
mert oly szembetűnő volt, hogy mivel az archaikus hímzésfajták elterjedési területe
egybeesik a régi szláv népcsoportok (törzsek) megtelepedési területével, minden alap
megvan arra, hogy az ornamentikát etnikus hagyományokkal hozzák kapcsolatba.
A magyar ornamentika kutatása szempontjából iránymutatónak tartjuk G. Sz.
Maszlova, Az orosz népi hímzések ornamentikája, mint történeti és néprajzi forrás című
munkáját, amelyben a következőket állapította meg:
„A hímzés képi, művészi nyelve igen sokrétű. Amikor dekoratív funkciókat teljesít,
gyakran egyben társadalmi, nemi és életkori, etnikus hovatartozási jelként is szerepel, s
ugyanakkor a nép világnézetének kifejezésére is eszközül szolgál. Ide kívánkozik, hogy
említést tegyünk róla, milyen társadalmi funkciót tölt be a hímzés az egyes népeknél.
Így például az osztjákok és vogulok díszítőmotívumaiban kifejeződtek törzsi és nemzetségi sajátosságaik; az udmurtoknál vannak olyan motívumok, amelyek arra vallanak,
hogy ezek bizonyos nemzetségek vagy törzsek tulajdonát képezték. ...A díszítőmotívumok készlete, kompozíciója, színvilága attól függően változott, kinek a számára készült
a tárgy: férfinak vagy nőnek – ezt láthatjuk például a komi (zürjén) kötött holmikon,
és más Volga menti népek hímzésein. Az életkorbeli különbségek ugyancsak kifejezésre
jutottak a hímzéseken a legtöbb népnél, különösen a fejviselet hímzésén. ...Az sem lehet
kétséges, hogy az ornamentika és a hiedelmek között van kapcsolat. A türkméneknél
például megtalálható az úgynevezett ’szent’ díszítőminták kategóriája, melyet maguk
a szőnyegszövők is ilyennek tartanak. Különleges ornamentikát hímeztek a temetési
szőnyegekre, némelyiknek apotropaeikus (gonosztávoltartó) értelme volt. A kirgizeknél
népszerű karga termak »hollókarmok« motívum (tyúklábszerű három pálcika) védőtalizmánnak számított, fejfedőkre, a jurta nemezfedelére hímezték. A karéloknál megkülönböztetett jelentősége volt a négylevelű lóhere motívumának, a szerelem és a házasság
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szimbólumát látták benne, s azt tartották, hogy különös ereje van a varázslatokban.
Ugyanilyen megkülönböztetett jelentősége volt a letteknél a nyolc ágú csillag motívumának, amely a rontó tekintettől védett.”23 (6. tábla)

6. kép

Az ornamentikának, legyen az fém szíjvégeken, bőrrátéten vagy finom hímzésen,
mindenfelé fontos etnikus, társadalmi és egyéni jelentéseket tulajdonítottak. Jelekként
értelmezték a távoli rokon népek és az orosz parasztok körében egészen a közelmúltig éppen úgy, mint korábban folyamatosan a régmúlt évszázadokban. Ezek a jelek
nemzedékről nemzedékre öröklődtek, s ha a jelentések halványultak is, változhattak is
idővel, a rendszer végül is fennmaradt a hordozó, az éltető néppel együtt. S ez valódi
történeti folyamatosságot jelent nálunk is, mint más nemzeteknél. Nem látunk nyomós indokot arra, hogy a magyar népművészet kivétel lenne ebben a tekintetben.
	Maszlova 1978: 152.
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Mivel a népművészet történeti képződmény alapvető tulajdonsága a folyamatosság.
A nép – az etnosz, vagy még pontosabban az etnikus közösségek – művészete nem kialakult ekkor, vagy akkor (egyesek szerint a magyar népművészet a 15., mások szerint
a 17., megint mások szerint a 19. században), hanem mindig létezett. A népművészet
nem különült el, lehet viszont, hogy korábban az etnosz hordozta azokat a jegyeket,
amelyeket később a parasztság éltetett tovább és őrzött meg. Jól tudjuk, hogy minél
korábbi időkre megyünk vissza, annál közelebb van e két osztály életformája és világképe egymáshoz. Ezért fontos annak felismerése, hogy vannak és lehetnek a magyar
kultúrának olyan elemei, amelyek túlélték a honfoglalást, a kereszténységet, reformációt, sőt még a jobbágyfelszabadítást is. Egyszóval a kultúra elemei mindig egymással
kapcsolatban léteznek,24 s nem külön-külön lebegnek, s éppen ez teszi oly időtállóvá a
rendszert. A népművészet jelképei pedig különösképpen ebbe a kategóriába tartoznak.
Nem feltétlenül szükséges ornamentikánk nyelvét és elemeit nyugatról eredeztetni,
amikor a táltos-hiedelmeket se a nyugatot járt „garabonciás diákok” terjesztették el
nálunk. Népzenénk, népmeséink és legfőképpen nyelvünk keleti elemei közismertek,
miért tagadnánk meg ezt népművészetünk egyes elemeitől.
Meggyőződésünk, hogy a magyar paraszti díszítőművészet nem olyan különleges,
hogy rá ne vonatkoznának az általános törvényszerűségek, hogy pontosabban fogalmazzunk: a vizuális jelrendszerek általános törvényszerűségei. Azonkívül, ha más népek motívumkincse régi korok és mitológiák emlékeit volt képes megőrizni szinte napjainkig,
akkor felületesség lenne ugyanezt tagadni a magyar népművészettel kapcsolatban. Így
bátran vallhatjuk egy francia népművészet-kutatóval, hogy „a múlt és a jelen folklórja között a valódi folyamatosság kutatását kell célul tűzni, mivel a két típus közötti hamis folytonosság a folklorizmusként jelentkező szakadás vizsgálata már nálunk is megindult.”25
A párhuzamként hozott történeti példák azért vonhatók be az összehasonlításba,
mert azokban is a mitikustudat, egyszerűbben az egységes hiedelemrendszer működése
a döntő, és ez a jelhasználat tipológiailag azonos fokát jelenti. A nemzetségi és a nomád
kultúrákban a jeleknek és jelképeknek sokkal nagyobb szerepe volt, mint ma, ezért a
távoli példák magyarázó erővel bírnak a valamikori magyar állapotok tekintetében.
Hazai anyag hiányában ez elfogadott eljárás az összehasonlító kutatásban, illetve az
egyetlen korrekt megoldási lehetőség. Ami a dagesztáni népművészetben (7. tábla)
még világosan érhető „képes-beszéd”, az nálunk már csak kompozíciós séma, de a
tipológiai összefüggés tagadhatatlan. Tipológiai szempontból összevethetők a kulturális
jelenségek, ha az elemek azonos struktúrája mellett a funkcionális azonosság ténye is
fennáll (ezért hasonlítottuk össze távoli kultúrák övvereteit, majd bőrrátétes mintákat és
a nőiség ábrázolásait). „Időben és etnikailag távoli kulturális jelenségek egybevetésekor
a tipológiai vonások leplezetlenebbül tárulnak fel, mint a közeliek hasonlításakor”, s
minél távolabbi változatokat vetünk össze, annál könnyebb meghatározni az invariánst,
vagyis az állandó, a változatlan jelenséget, ami a tipológiai összevetés alapja lehet. S így
találunk rá a rendszerépítő elemekre, a népművészet jelrendszerének alapelemeire.
24
25

	Gimbutas 1958: 5.
	Cuisenier 1975: 239.
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A görög mitológia szerint Erósz, a szerelem istene, a káoszból született, egyszerre az
Ég urával (Uranosz) és a Föld istenasszonyával (Gaia). Erósz volt az első működő erő,
amely a káoszból kiválva a rend és az élet csíráit elindította. A későbbi feljegyzések már,
mint a gyönyörű Aphrodité fiát ábrázolják, nyíllal a kezében, ő az, aki szerelmet gerjeszt
a megsebzett szívekben. Még későben, a 2. századi tíruszi Maximus Philosophoumena
című művébe, az idealizált szépség vallásos imádatának tárgya lett az erósz, ami nem
testi vágy többé, hanem csupán a szép szeretete, más szavakkal a szerelem maga.
Az ókori görög kultúrában a szépség kultusza mindig előtérben volt, vagyis a kultúra erotikus vonásait sohasem takargatták, de ez vonatkozik nemcsak a szó idealizált
értelmére, és testi vonatkozására is – gondoljunk a Platon-i Lakoma1 beszélgetéseire.
Filozófusokhoz méltó mély felismerés, hogy az Erósz mozgató erő, amely alapvetően
befolyásolja az emberi döntéseket, kapcsolatokat, viszonyulásokat. Ilyen értelemben
létét tagadni – még ha láthatatlan, játékos, ifjú „istenség”-ről van is szó – aligha lehet,
így a kultúrának az erósz eszméje egy olyan eleme, amely jelen van, működik és mozgat. Az ember szimbólum-alkotó tevékenységének hajnalán megjelent, legalább is az
első elérhető adatok erről tanúskodnak.
Az európai paleolitikum barlangművészetének kutatója, köztük Andrè LeroiGourhan,2 a barlangok jeleinek számbavétele után arra a megállapításra jutott, hogy a
barlangok falain jól megkülönböztethetők a férfit s a nőt jelölő jelek. Feltevését a jelek
hasonlósági sorának vizsgálatára alapítja, az ikonikus jelektől a szimbólumokig terjedőkre. Ugyanis vannak a nemi jegyekhez teljesen hasonló, jól felismerhető, ikonikus
vagyis egyértelmű ábrázolások, és vannak azokhoz csak többé-kevésbé hasonló, elvontabb megfogalmazású csak távolról hasonló jelek vagyis jelképek. A franko-kantábriai
barlangművészet egészen nyilvánvaló ezeknek a jeleknek az úgynevezett „szentélyek”
középső, legközpontibb részein való megjelenése, illetve elhelyezése különös jelentőségüket sejteti. Noha természetesen csak feltevésekre vagyunk utalva, amikor az őskori
művészet – vagy mondjuk szerényebben jelalkotó tevékenység – mitikus-erotikus vonásairól, egy lehetséges ősi anya-istennő tiszteletéről,3 vagy általában az anya-öl kultuszáról beszélünk, mégis nyilvánvaló, hogy jelképek gyakorisága kiemelkedő jelentőségükre utal. A két nem közti teremtő erő, a feszültség-Erósz nem vesztette, mert nem
veszthette el jelentését egyetlen kultúrában sem az évezredek alatt.
Az emberi kultúráknak része lett az erósz, az évezredek folyamán mint egy olyan
rendező erő, amely a szokásokat, az ünnepek rítusait és a hétköznapok megszokott
cselekvéseit egyaránt irányítja. Lehetetlenre vállalkoznánk, hogy egy rövid tanulmány
Platon 1961.
	Leroi-Gourhan 1976.
3
	A téma áttekintése: Neumann 1972.
1
2
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keretei között megpróbálnánk áttekinteni a kérdés irodalmát – hiszen egy 1931-ben
megjelent bibliográfia már akkor több ezer művet és cikket, valamint könyvet sorolt
fel.4 Noha ez a szám első pillantásra ijesztően nagynak tűnik, és az erósz kérdéseinek
szentelt könyvek és különösen az erotikus képekkel illusztrált kiadványoknak mindig
biztos piaca volt, a téma koránt sincs kimerítve se a kulturális antropológia, és a kultúrtörténet, és különösen nem a folklorisztika részéről.
Nyilvánvaló, hogy a különböző korok és kultúrák különbözőképpen viszonyulnak
az erotika kérdéséhez, kultúránként más és más lehet például meztelenség mértékének a fedetlen térd, vagy boka, a mellek, sőt a kendőzetlen arc megítélése.5 Amit az
egyikben erotikus kihívásnak minősítenek, az a másikban mindennapian természetes
és viszont. Sőt ugyanazon kultúrán belül is változik az erotika (és a szex) megítélése
koronként és társadalmi rétegenként, még akkor is, ha tudjuk, hogy az uralkodó osztály ideológiája meghatározó lehet.
Nálunk az ötvenes évek társadalmi prüdériája tabuként kezelte az erosz témáját is.
Láthatatlan ellenséggel küzdeni azonban reménytelen és hamarosan kiderült, hogy az
évszázadok alatt rögzült tudatformák ellen a jelszavak nem sokat érnek. A hitek, hiedelmek, népszokások és nyelvszokások-szólások nem egy ütemben fejlődnek a társadalom anyagi alapjaival. Ma már tudjuk, hogy az átalakulások az alapban a felépítmény
légiesebb részeit alig érintik. Tudatosítani kellene a tényt, hogy a kettőben más fajta
mozgástörvények érvényesülnek.
Érdekes társadalomtörténeti tény viszont, hogy amint a tabu-kötések szorítása enged, az egészséges társadalom azonnal kibeszéli magából az elfojtott témákat. Így volt
ez jellegzetes módon az erósszal is. Amint lehetett a hetvenes években megjelent a
Káma-Szutra, majd annak arab megfelelője Az illatos kert,6 megjelent Leo Frobenius
gyűjtéseiből válogatva a Fekete Dekameron,7 s azzal egy időben a magyar paraszti dekameron két kötete, Nagy Olga széki gyűjtései alapján.8 Azonkívül egy kipontozatlan,
tükrösökkel vastagon illusztrált új válogatás látott napvilágot Pálóczi Horváth Ádám
ötödfélszáz énekeiből, Énekes Poézis címmel.9
Még a hetvenes években elkészült, de csak 1981-ben jelent meg nyomtatásban
Bernáth Béla dolgozata A magyar népköltés szerelmi szimbolikájáról.10 Ez dolgozat
nemcsak az összegyűjtött szövegek világos példáival, de a külföldi összehasonlító anyag
meggyőző párhuzamainak bemutatásával is új utat nyitott népdalszövegeink megértéséhez. Ezzel szinte egy időben a néphagyomány más területein így a népszokáskuta-

	Több mint 9000 cím található a téma egyik kitűnő annotált bibliográfiájában: Goodland
1931.
5
Vö. Sumner 1978.
6
Vátszájána 1976. An-Nefzawi 1983.
7
Frobenius 1974.
8
	Nagy 1977; Nagy 1983.
9
Pálóczi Horváth 1979.
10
Bernáth 1981, 1984.
4
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tásban11 és a tárgyi népművészet vizsgálata terén12 is megindult az ilyen irányú feltáró
munka.
Ahogy a folklór kutatásban tabu volt az erotikus szimbolika kutatása éppen úgy
társadalmi szinten sem volt szalonképes téma a szexuális élet szociológiája. Azért lehetett nagy könyvsiker Miskolczi Miklós: Színlelni boldog szeretőt13 című könyve, mert
Erósz, vagy a rómaiaktól véve a nevet, Cupido úrfi nyilai ma is záporoznak, s így van
mit színlelni, takargatni. A tények feltárása mindig rámutat valami mögöttes, társadalmilag fontos jelentésre: nemcsak a jelképeknek van valóság tartalma, de a jelenségeknek is van jelképes értelme a közösség számára.
A társadalom életének anomáliáit tárák fel ezek a szociológiai írások, amelyek az
utóbbi időben jelentek meg, többek közötti éppen a városi fiatalok életéről.14 Keveset
tudunk általában a fiatalok és különösen a városiak világszemléletéről, vágyairól „szöveg”-eiről – pedig a korszerű néprajzi szemlélet szerint nekik éppolyan érdekes folklórjuk lehet, mint annak idején a debreceni városi diákköltőnek, Csokonainak volt.15
Ezért fontos, hogy Háy Ágnes a budapesti ifjúság ’szóbeli’ költészetéből 1975 és
1979 között összegyűjtött közel ezer szöveget.16 Ez a gyűjtemény, szókimondó szövegei
miatt még jó ideig nem fog kiadót találni, pedig a mai városi folklór, vagy a szájhagyomány jellegzetes szövegeit tartalmazza. Ezeknek egy része kifejezetten erotikus, néhol
trágár – hogy ne mondjuk priaposzi – vaskos szókimondása nem bírja el a nyomdafestéket. Érdekességük, hogy közismert dallamokra (sláger, népdal, kuplé, magyar nóta)
az eredeti szövegek helyett új, átírt szövegeket húznak, ahogy azt Pálóczi is tette a maga
idejében. Világos és jól érzékelhető ezekben a trágárság feszültségoldó funkciója, mert
a város környezet és a tömeg által keltett feszültségeket kell ezekkel a szövegekkel feloldani, hasonlatosan a középkori erotikus népszokások feszültségoldó szerepéhez.17
A hetvenes évek második fele és a nyolcvanas évek eleje az az időszak, amikor a hazai
könyvkiadás szabad utat engedett az erotikus könyvek megjelenésének. Ez nem véletlen, hiszen ugyanakkor ’látványosan’ megszaporodtak a meztelen női fényképek a
képes hetilapokban, előbb csak a szilveszteri, majd minden héten, előbb csak a hátsó
vagy belső, majd pedig a címoldalakon is. Ezek apró tények egy kultúrában, de rávilágítanak arra, hogy lényeges szemlélet változás történt a társadalomban (és a lapszerkesztők – erkölcsi felvigyázók – cenzorok szemléletében). Egy társadalmi tény így válhat az adott kultúra változását jelző adattá a szociológus, a néprajzos, a kultúrtörténész
és a kultúrpolitikus számára. Érdemes odafigyelni az ilyen tényekre.
	Ujváry 1979.
Hoppál–Vass 1978.
13
	Miskolczi 1981.
14
Földváry–Rudas 1983; Kamarás 1983.
15
	Állítólag Csokonai írta le először magyar szóként, hogy erotikus, méghozzá legendás verseskötetének, a Lillának az előszavában. Vö. Vargha 1983.
16
	Megtalálható az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának kézirattárában. No. 716. – Címe: Hülye,
aki elolvassa – (kriptádiák).
17
	Klaniczay 1981.
11
12
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Valószínű, hogy a fenti társadalmi mozgástól, szemléletváltástól, nem egészen
függetlenül a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Folklór Osztálya 1982. május 18. és 20. között konferenciát rendezett „Erósz a folklórban” címmel, amelyen több mint harminc előadás hangzott el. Ezek a dolgozatok
adják a kötet gerincét, de újabbak is készültek. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy egy
külön fejezetben csak a távoli népek erotikus folklórjával foglakoznak majd a tanulmányok – mint ahogy magán a konferencián el is hangzott néhány kitűnő dolgozat
(Istvánovits Márton: Rituális erotika a kaukázusi psáv-hevszuroknál; Veres Péter: Erósz
a dél-ázsiai folklórban; Aguero Irma: Nyugat-afrikai leányavató szokások; Károly Sándor: Erósz és Thanatosz). Sajnos ezek az írások nem készültek el, így csak Bodrogi
Tibor esszéje képviseli a hazai etnológiai irodalmat. A gazdag, magyarul először most
közölt szövegeket tartalmazó írása túlzottan szerény végkövetkeztetéseivel nem értünk
egyet, hiszen a bemutatott anyag éppen azt bizonyítja, hogy igenis van erotikus folklór
a törzsi társadalmak szóbeli költészetében.
Ez a kötet beletartozik abba az előzetesen végiggondolt konferencia-sorozatba,
amelynek során az előadók a folklór egy-egy elhanyagolt, többé-kevésbé félreértelmezett, vagy alig kutatott területét vették vizsgálóra, többek között például a komikum,
a hiedelem, a mítosz és történelem, illetve a halotti-kultusz témáit.18 Ilyen „tudat-alászorított” és szándékosan „elfelejtett” területe volt a hazai folklórkutatásnak az erotikus
szimbolika kérdésköre.
Mielőtt rátérnénk a kötet tanulmányainak és a fontosabb tanulságok ismertetésére
érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy milyen régi – s nálunk kevéssé ismert – hagyománya van az olyan filológiai kutatásnak, amely a folklorisztika számára fontos
adatokkal szolgálhat. Így például Richard Payne Knight (1750–1824) Priaposz kultuszáról írt és gazdagon illusztrált könyvét még franciául is kiadták, nem is szólva
az újabb utánnyomásokról,19 amelyekben a régi görög-római mitológia és művészet
jelkép nyelvét mutatta be. különösen feltűnő volt, hogy a fallikus kultuszoknak milyen
fontos, sokszor ugyanezen meghatározó jelleget tulajdonítottak egyes szerzők, amikor
a szexuális jelképek, illetve a vallás eredetét20 tárgyalták. Köztudomású, hogy a görög
művészet – különösen a vázafestészet21 – igen gazdag az erotikus témájú ábrázolásokban, melyeknek jelképes értelme volt.
A strukturalista és a jelelméleti22 – Franciaországban a szemiológiai – kutatások
fellendülése magával hozta az erotikus szimbolizmusról szóló művek új hullámát is,
amelynek során a szerzők a prehisztórikus ábrázolásoktól kezdve a mai szókincs elemzéséig terjesztették ki érdeklődésüket.23 Az érdeklődésnek ez a hulláma átterjedt a jóval
	Istvánovits–Kriza (szerk.) 1977; Hoppál–Istvánovits (szerk.) 1978; Frank – Hoppál (szerk.)
1980; Hoppál–Novák 1982.
19
	Knight é. n.; Knight–Wright 1957; Knight 1892.
20
	Noward 1909; Wall 1920; Brown 1922 A téma egyik újabb érdekes megközelítése: Vanggaard
1974.
21
Hoffmann 1977.
22
Johns 1982. Gazdag képanyag található: Frischauer 1968–1969 munkájában.
23
Boullet 1970; Guiraud 1978.
18
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puritánabb Amerikára is, és megjelent néhány érdekes tanulmány a kultúra erotikus
aspektusáról,24 melyet korábban figyelemre se méltattak (a pornográfia természetesen
mindig is nagy figyelmet kapott). Sőt megjelentek a nagy erósz mesekutató A. Afanaszjev
régi gyűjtésének erotikus darabjai először angol nyelven,25 szinte egy időben a mi Paraszti
Dekameron-unkkal.
A kötet tanulmányának sorát Ortutay Gyulának még 1935-ben megjelent írása,
„A magyar parasztság szerelmi élete”,26 nyitja meg. Ez akár a kötet bevezetője is lehetne, annak is tekintjük, mert ha élne, bizonyosan ő írta volna e kötet bevezetőjét.
Ez a rövid „kritikai és módszertani vizsgálódás” – ahogy az alcímben meghatározza
cikkének hangvételét – egész sor ma is időszerű megállapítást tartalmaz. Így például
hiányolja a téma alapos feldolgozását, ami nemcsak az adatok és jelenségek egyszerű
leírását jelenti. A sokrétű anyagfeltárásra mindenesetre ebben a kötetben bőven talál
példát az olvasó, s különösen fontos, hogy az Ortutay által hiányolt társadalmi háttér
felvázolását kötetünk több tanulmánya is fontosnak tartotta (itt elsősorban a kitűnő
anyagközlő írásokat, Vajda Mária és Szenti Tibor gyűjtéseit emelném ki). Felhívnám a
figyelmet Ortutay Gyula hihetetlenül érzékeny és gazdag probléma-látására s arra a bátorságra, amellyel a harmincas évek polgári légkörében ehhez a kényes témához nyúlt.
Sajnos, majdnem bizonyosak vagyunk abban, hogy még kortársaink között is lesznek olyanok, akik a kötetben érintett témákat, az adatokat, a folklórtényeit, nemcsak
kényesnek, de egyenesen szégyellni valónak tartják. Ortutay írásában jó érvek találhatók a kétkedők meggyőződésére.
Vargyas Lajos és Bernáth Béla írásai a magyar népdalok szerelmi, illetve erotikus
szimbolikáját a szövegek alapján próbálják értelmezni. Az énekben sokszor egyértelműen ki lehetett mondani ezt, amiről máskülönben nyíltan beszélni nem lehetett. Aki
viszont értette, ismerte az erotikus jelképek „nyelvét”, az „beszélni” is tudott rajta. Az
úgynevezett természeti kezdőkép, az ének első sora, amely látszólag a legtöbb esetben
semmilyen közvetlen kapcsolatban nincs az utána következő sorokkal, de ha ismerjük
képes jelentését, akkor értelemmel telítődik. Kiderül, hogy a sokat emlegetett kis kert
a női szemérem, vagyis a szerelem a „szerelem kertje”, ahonnan ha a lakat leszakad,
akkor szabaddá válik a szerelem számára. A kalászosok (búza, rozs, árpa) vagyis a magtermést hozó szövegek éppen az ősi semen jelentés miatt kiválóan alkalmasak a szerelmi
szimbolika kifejezésére. Komoróczy Géza dolgozatában idézi a sumer éneket, amelyben
Dumuzi szeretkezését Innin-nal szántásnak nevezi, az ugar feltörésének és magvetésnek. A Magyar Hírmondó Hatvanhat csúfos gajd-ot közreadó kötetében ez olvasható:
„Az ugarat mán feltörték / A magot elhintették…”27 Nem kell itt azonnal közvetlen
kapcsolatra gondolni, hanem poetikai toposzk rejtélyes, több ezeréves továbbélésére
kell gondolnunk. S talán ez sem lehet véletlen, hogy a lakodalmi szokásokban – szerte
Perella 1969; Glynn 1982.
	Afanas’ev 1980.
26
	Ortutay 1935a.
27
Hargittay (szerk.) 1983: 83.
24
25
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Európában – magot szórnak az ifjú házasokra, egyértelműen a termékenység varázslás
értelmében.
Vargyas Lajos és Bernáth Béla egymástól függetlenül, és egyformán hosszú évtizedek
tanulmányai után jutottak ugyanarra a megállapításra: népdalaink szövegeiben az ún.
természeti kezdőkép, illetve a virág-, gyümölcs-, állatjelképek egyszerre a mindennapi
élet valóságos dolgainak képei és a testi szerelem jelképes kifejezése. Ezt a nyelvet értették
azok, akik énekelték a dalokat, hiszen egy kultúrában mindig vannak olyan „üzenetek”,
amelyeket csak „átkódolva” lehet közölni, vannak olyan helyzetek, amelyben nem lehet
nevén nevezni a dolgokat. A költészet ilyenkor segít a maga képes kifejezéseivel.
Bernáth Béla gazdag gyűjtésének28 tanúsága szerint a népdalokban a következő dolgok jelképezhetik a nőt:
Kút, vályú, kútágas, vödör,
udvar, ház (dombon álló), vár, kert, város,
kapu, ablak (általában minden nyílás),
(kerek) erdő, zöld berek,
gyalogút, vágás, széles víz, árok, folyóvíz,
domb, (széna)boglya, kender (szösz a guzsalyon),
bárányka (arany bárány), kacsa, béka, macska
csárda, malom,
piros gyümölcsök (alma, meggy, cseresznye).
A férfiak jelképei a következők lehetnek:
vessző, rúd, furkósbot, ütő, furulya, fa balta,
ló (paripa), lúd(nyaka), róka, egér,
eső, szél,
kanál, fedő,
láb, orr.
Képes kifejezésekkel írták körül magát a szerelmet is népdalainkban:
söprés, vámot szedni, táncolni,
szántás (a gyöp feltörése), kútba tekinteni,
kerékforgás, malomban őrölni, együtt lovagolni,
vesszőt ültetni, fészket rakni, erdőt kerülni,
várat vagy kertet körbejárni, lovat legeltetni,
belépni a kapun, virágot leszedni, vesszőt hajtogatni,
csizmaszaggatás, hegedülés, varrás,
tűzdörzsölés, boglyarakás, gyertyaégetés,
bokrétát kötni, udvart taposni, aratni,
kaszálni, más szőlőjét kapálni.
28

Bernáth 1981; Bernáth 1984.
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Bernáth Bélának kötetünkben található írása értékes anyagot szolgáltat egy majdani összeállítandó, a magyar szókincs erotikus jelképeit összegyűjtő szótár számára, amilyenek már számos európai oroszágban elkészítettek.29 Tanulmánya a fa (és favágás)
szimbolikájának megfejtésével jól kapcsolódik két másik tanulmányhoz, melyek a fa
motívumot a népművészet (Verebélyi Kincső) és a „magas”-művészet (Voigt Vilmos)
környezetében vizsgálják.
Nagy Ilona az erósz keletkezésének mondáit mutatja be cikkében, amelyből nemcsak az tűnik ki, hogy milyen gazdag a magyar anyag, hanem az is, hogy népmondáinknak milyen távoli területekre és a rég időkbe visszanyíló kapcsolatai, illetve párhuzamai vannak. Ezek a párhuzamok és motívumegyezések arra is felhívják ismételten a
figyelmet, hogy a magyar folklór, különösen a szájhagyomány igen sok régi elemet őriz,
s egyben ezek közül sok nemzetközi folklórból is jól ismert.30 Más szavakkal: semmi
különleges nincs a magyar folklór erotikus jelképvilágában. (Így például a hal-motívum a népmondában értelmező adalék Vargyas Lajos cikkének egyes népdalaihoz!)
Dömötör Tekla poétikus esszéje szintén a hiedelmek világából veszi témáját. A „lidérc-szerető” ismert motívum az egész magyar nyelvterületen, s mint ahogy az elemzésből kitűnik a vágy, még inkább a megcsalt erotikus vágyakozás jelképe a néphitben.
A szimbolikus jelentés megfejtése adja e miniatűr tanulmány különleges értékét, sok
hasonlóra lenne szükség a hazai folklorisztikában.
Az erdélyi Nagy Olga a szerelem és erósz témáit vette sorra a népmesében. Elsősorban saját gyűjtéseire és azokra a személyes megfigyeléseire támaszkodott, amelyek
során a mesélő és a mesehallgató közönség az erotikus motívumokat közbeszólásokkal,
magyarázatokkal kisérték. Ezekből a kommentárokból kiderült, hogy a mese valójában felnőtt műfaj – a gyermekek számára való átdolgozott meseszövegek csak újabb
fejlemény a műfaj életében. A felnőtt hallgatóság nemcsak élvezte, de bizonyos fokig
igényelte is az erotikus vagy annak értelmezhető részleteket. Volt úgy, hogy ugyanazt a mesét másként mesélték a gyermekeknek és egészen másként a felnőtteknek. A
megváltó, a féktelen, a testi, az elrendelt szerelem motívumait veszi sorra a magyar és
a román mesékben, kiegészíti az összehasonlító anyagot Bocaccio novelláinak magyar
meseváltozataival. Rendkívül tanulságosak ezzel kapcsolatos „kísérletei”, amelyek során kiderült, hogy a közösség – konkrétan a mezőségi Szék – erkölcsi ítéletei szerint
fogad el idegen kultúrából származó, de helyi viszonyokra is alkalmazható elbeszéléseket. Nagy Olga gyűjtései után egészen másként kell gondoskodnunk népi elbeszélések erotikus vonatkozásairól, hiszen az általa gyűjtött kétkötetnyi Paraszt Dekameron
olyan anyagot tartalmaz, amely korábban lényegében ismeretlen volt a folklór kutatók
számára.31
Ahogy megfejthető – a sok változat szövegének rendszerező összehasonlítása útján – népdalaink és a néphit egyes jelképeinek értelme, éppen úgy érthetővé válnak az
	Guiraud 1978a; Adams 1982; Partridge 1972.
	Nagy Ilona gyűjtéseihez hasonló szövegeket tartalmaz egy norvég kiadvány: Hogset 1977.
31
	Tudomásunk van róla, hogy előkészületen van az újvidéki Fórum kiadónál 66 délvidéki magyar
erotikus népmese kiadása Burányi Béla gyűjtéseiből.
29
30
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elemzés során a tündérmesék első hallásra érthetetlennek tűnő motívumai. Jankovics
Marcell írása ilyen megvilágosító erejű értelmezést ad egy talányos motívum, a kasztráció, lényegében antierotikus motívumáról. Elemzése során rávilágít néhány további
halál és föltámadás értelmű mezei mozzanat rejtett jelentésére is (így pl. a ganéjdomb,
a hőst segítő táltoscsikó születési elve a földből születést jelképezi). A hős megcsonkításával, erejétől való megfosztásának a legtöbb mesében „varázseszköz”-ének elvesztése,
vagyis nemi szervének levágása, a kasztrálásnak felel meg. Ez a szimbolika azonban
nem pusztán szexuális, hanem inkább kozmológiai-mitológiai tartalmakat hordoz, itt
például a Tejút hasadékában telente eltűnő, majd újraszülető nap történetét mondja el.
Ez a mesei szerkezet egyszerűen az égi mechanizmusok megértését és bevésését ismertette érzéki és szemléletes képek segítségével.
Két dolgozat a népszokások területéről vette témáját. Tátrai Zsuzsanna a jelesnapi
szokások kellékei, tárgyai és gesztusai között kereste meg a szerelem és az udvarlás jelképeit. Az általa felsorolt elemek Bernáth Béla és Vargyas Lajos tanulmányának jelképfejtő
megállapításaival együtt olvasva feltárhatják népszokásaink erotikus motívumait.
Ujváry Zoltán tanulmánya a dramatikus népszokások szexuális szimbolikájáról
szól. Korábban már A temetés paródiája című könyvében írt erről a témáról. Írásában
sorra veszi azokat az adatokat, amelyekben fallosz-mutatás vagy más szexuális vonatkozású játék, esetleg obszcén szöveg található. Az idézett példatár egyik tanulsága az,
hogy még napjainkban is milyen változatos erotikus repertoár használatos a népszokásokban. Úgy tűnik, hogy a fallosz-mutatás, és más erotikus célzások, jelképek és gesztusok fontos részét alkotják a népszokásoknak, olyannyira, hogy nem maradhatnak el
még a mai megváltozott körülmények között sem.32 Még akkor sem, ha finomított,
szelídített formában kerülnek bemutatásra. Egyetlen példát idézek erre: a hetvenes
évek közepén egy lakodalmat vettünk filmre Kisterenyén. Van a filmnek – illetve a
szokásnak – egy jelenete, amelyet nem értettem: a menyasszonytánc alkalmával az ifjú
asszonnyal táncoló egyik idősebb férfiről egy kötény minduntalan leesett. Ujváry tanulmányának egyik adata világítja meg a szokás lényegét: a férfi meztelenség mutogatásának csökevénye ez a mozzanat, amely a nádudvari lakodalomban még a maga
valóságában volt jelen. Az adatok így egymást magyarázzák s többek között talán ez is
az egyik értelme az ilyen tanulmány gyűjteményeknek!
Az emberi élet legjelesebb népszokásával, a lakodalommal foglalkozik Györgyi
Erzsébet múlt század adatokat idéző tanulmánya, amelyből kiderül, hogy a házasság
egyáltalán nem volt mindig örömünnep a fiatalok, különösen nem a leányok számára.
Írásának első része sajátos módon nem az erószról szól, hanem a házasság minden erotikát nélkülöző, éppen azt eltávolító mozzanatairól. A Tudományos Gyűjteményből és
más 19. századi forrásokból idézett szövegek fontos dokumentumok és általuk a szerző
a mai falusi lakodalom elődjének, múlt századi szociológiáját vázolja fel. Az írás második felében sorra veszi a lakodalom erotikus mozzanatait, köztük a szókimondó nép32

Jó példa erre egy ma is élő romániai népszokás, a Čalus-járása. Egy róla szóló monográfia a rituális
dráma jelképes értelméhez csak a népszokás nagyon is nyilvánvaló erotikus szimbolizmusának
megfejtése révén jutott el. Vö. Kligman 1981.
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dal szövegeket, s ezek közül is a legszabadszájúbb csujogatásokat vagy hujjintásokat
említi.
Ez utóbbiakból két csokorra való gyűjtést is talál kötetünkben az olvasó – Bosnyák
Sándor gyimesvölgyi és Kovács Soma kalotaszegi szövegeiből válogattunk. A csujogatók
a népköltés jellegzetes műfaja, amely kifejezetten a lakodalomhoz kapcsolódik, Kalotaszegen – de máshol is – inkább csak asszonyok, s főleg a fiatal menyecskék csujogatnak.
Valódi női műfaj, az érett asszonyok székimondó miniatűr kötészete, a szókimondás
pedig mindig erotikus egy kissé, különösen a gyengébb nemhez tartozók szájából.
A csujogatóknak két főbb csoportja különböztethető meg, az első a lakodalom
egyes fontosabb eseményeivel van kapcsolatban (kikérés, hozomány, kontyolás, ételek felszolgálása), még a másik a személyekre irányuló csujogatások. Ez utóbbiaknak
már jóval kíméletlenebb a hangjuk – állapította meg a gyűjtő Kovács Soma – mert
szókimondóak. Egymás hibáinak, főleg a násznagynak és nászasszonynak, azon kívül
a násznép tagjainak, a lakodalomban a résztvevő papnak, tanítónak, a jelenlévő úriembereknek a testi és viselkedési hibáit állítják pellengére, de sokszor nem kímélik a két
főszereplőt: a vőlegényt és a menyasszonyt sem. A legkíméletesebbek talán a menyas�szonnyal, de ha belemelegednek, néha még őrá is sor került, különösen Györgyfalván,
ahol gyakran a menyasszony leánykori viselt dolgait is kikiáltják csattanós tömörséggel, nyíltan nevén megnevezve a dolgokat. Érdekes, hogy az a menyecske, aki más alkalmakkor még a kétértelmű szavak hallatára is elpirul, bátran kiáltja ki az erotika felfokozását szolgáló „csúnya” szavakat is. Az ilyen gyűjtések és tanulmányok lényegében
megvalósítják azt a kutatási elképzelést, amelyet még a harmincas évek elején Ortutay
Gyula indított útjára A szerelem Ajakon a házaséletig című írásával,33 vagyis a hétköznapok34 szerelmi folklórjának leírása éppen olyan fontos, mint az ünnepeké. Ezért
különösen értékes az a két dokumentumértékű írás kötetünkben, amelyben a paraszti
szerelmi életről vallásnak a ma élő idősebb nemzedék tagjai. Vajda Mária és Szenti
Tibor35 olyan közel tudtak kerüli informátorainkhoz, hogy azok beavatták legbelsőbb
titkaikba. Ritka pillanatok ezek, amikor a kultúra rejtett oldalai tárulnak fel, semmi
hasonló nem volt a magyar folklórban eddig. Az olvasót magával ragadja az őszinteség
és a feltárulkozás természetellenessége. Ezekből az elbeszélésekből sugárzik a természetes
emberi vágyak és az életszeretettől felforrósodó emberi kapcsolatok megértése. A nyílt
beszéd ezekről a tényekről azt is bizonyítja, hogy a parasztság élete – legyen az balmazújvárosi szegény vagy módosabb gazda Hódmezővásárhely környékén – minden történelmi változás ellenére megőrzött valami természet-közeli életbölcsességet: „Azér’ élünk,
hogy szeressünk!” – amiben benne van a testi szerelem gyönyöreinek az igenlése is, mert
„… ez az életnek az életje.” – Egyébként mindkét szöveg telis-tele van a szerelmi élet
	Ortutay1935b.
Jó példa az erósz konferencián elhangzott előadások közül Geoffrey Thompson: Szexuális káromkodások: grammatikai megközelítés című tanulmánya, amelyben a szexnek a mindennapok
nyelvi gondolkodásmódjára tett hatását vizsgálta. Hasonlóan érdemes egy másik, az andalúziai
parasztok mindennapjainak szexuális élcelődéséről szóló tanulmány: Brandes 1980.
35
	Korábbi publikációk: Vajda 1981; valamint Szenti 1983.
33
34
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képes és szókimondó kifejezéseivel (népdalaink egyes képeit értjük meg általuk – pl.
egy balmazújvárosi elbeszélő szövegéből idézve: „… a násziccakán jött rá az ember,
hogy levertík előtte a harmatot!”)
Külön fejezetet alkotnak kötetünkben azok a tanulmányok, melyek tárgyukat a népművészet erotikusnak nevezhető ábrázolásainak köréből veszik. A hazai kutatásban
vita van arról, hogy megjelenik-e valamiféle erotikus szimbolizmus a népművészetben,
van-e az egyes motívumoknak körülhatároló jelentése.36 Novák László tanulmányának
illusztrációi mutatják, hogy volt olyan a mezővárosi kultúrában, éppen így, mint a
pásztorművészetben. B. Kovács Ilona írása a pásztorművészetben található ábrázolásokban leggyakrabban visszatérő motívumai közül a leány-legény és a pávaábrázolásokat elemzi. A vizsgált tárgyaknak mintegy negyedén megtalálható a szembeállított
férfi-nő kezében virággal, s ez lényegében azonosítható a „szerelem kertje” motívummal. E témával foglalkozik Verebélyi Kincső is, de ő elsősorban a nyugat-európai parasztművészetből veszi példáit. Középkori példákat idéz a szerelemfa („arbre d’amour”)
motívum korai megjelenésére az európai kultúrában és igen helyesen megjegyzi, hogy
a fák mellett szimmetrikusan elhelyezett emberi vagy állati alakok motívuma az időszámításunk előtti időkig nyomon követhető elsősorban az ókori kelet kultúráiban.37
Voigt Vilmos immáron másfél évtizeden keresztül elmélyülten folytatja kutatásait a „szerelem kertjében”,38 illetve e motívum körül. A kert – szerelem – szerelem-kert,
ill. szerelem/tavasz/virág – istennő motívum egybeesések kimerítetlen téma nemcsak
a művészettörténet, de a filológusok és irodalomtörténészek között, és a folkloristák
számára is. Különösen érdekes a reneszánsz toposzok egybeesése némely igazán késői
népdal szövegével (pl. a Vénusz istennő-kurtizán leplének sárga színe és a népdalok
sárga virág = megromlott szerelem jelképe). Valószínű, hogy a jövendő folkloristái és
irodalomtörténész filológusai számára érdekes feladat lesz annak kiderítése, hogy mik
a törvényszerűségei a priaposzi toposzok, a reneszánsz képek, a múlt századi népdalok,
meg a mai népszokások erotikus motívumainak egész Európán át történő vásárlásának
és fennmaradásának
A középkori orgia vádakról írt Klaniczay Gábor, melyek az előítéletek folklórjának
szívós továbbélését példázzák. Évszázadokon keresztül a legkülönfélébb szekták tagjaira, egymással ellentétes nézeteket valló és egymástól távol élő eretnekekre sütötték
ugyanazokat a vádakat, többek között a meztelenség, az erotikus szertartások és a promiszkuitás vádjait. A folklór terjedési mechanizmusainak megfelelően kerülnek át a
rituális orgia leírások az ókori Róma világából, a középkori eretneküldöző, majd a boszorkány-égető iratokba, nem tagadhatjuk napjaink újság(író) folklórjában is, hiszen a
képeslapok beszámolói semmiben sem különböztek az öngyilkos Jones-szekta szertartásainak leírásait illetően a középkori orgia-vádaktól. S a Nyugaton sok színes képpel
megjelenő misztikus „tudományokat” bemutató „enciklopédiák”39 képanyaga tovább
Vö. Hoppál 1983, valamint Hofer 1983.
Vö. Leroi-Gourhan 1939–1942.
38
Voigt 1981.
39
	Anon 1974
36
37
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erősíti ezeket a hiedelmeket, amikor a meztelenül végzett szertartások fotóit közli mai
modern lakások falai között. A világ kevesebbet változott, mint gondolnánk, ez már
ebből is látszik, hogy rendre egymást váltják prűdebb és szabadabban gondolkodó
korszakok, a meztelenséget vagy az erotikát jobban, majd kevésbé szabadjára engedő
időszakok és ruhadivatok. Úgy tűnik ilyen a kultúra belső önmozgása.
Egy másik tanulmány szintén a középkor világába vezeti el az olvasót. Jung Károly a Kolozs megyei Magyarszentpál templomában található faragott pillérfő folklór
párhuzamait és az értelmezéslehetőségeit keresi. A pillérfő, amely egyedülálló nálunk,
de nyugat-európában több hasonló is található, egy meztelen nőalakot ábrázol, amint
az alfelét szélesre tárva a nézők felé mutatja. Ezt a szent templomi környezetben szokatlanul obszcén gesztust először László Gyula magyarázta meg, mondván, hogy a
genitáliák mutogatásának a középkorban, de később is, gonosz távoltartó ereje volt
a néphit szerint. Ez a később a délvidéki magyarok körében gyűjtött mai folklór, napjaink világa, amikor még élő szájhagyományban találta meg a pillérfő gesztusénak nyelvi
kísérőszövegét. Ritka értékes felismerés eredménye ez a kitűnő tanulmány, hiszen egy
történetileg igazolható (ikonográfiailag illusztrálható) bajelhárító gesztusnak a napjainkig való továbbélését bizonyítja. Újabb adalék arra nézve, hogy annak a kultúrának
olyan elemei, amelyek nagyon nehezen, vagy alig változnak az évszázadokon keresztül,
s éppen a köznépi szájhagyományban majdnem teljesen épségben fennmaradhatnak.
Nagyon érdekes szövegeket közöl Komoróczy Géza tanulmánya, amely az ókori világ írásos – ékírásos – költészetéből hoz mutatványokat. A „szent nász” (hieros gamos)
jeleneteit leíró vagy elbeszélő „költészet” feltehetően szájról-szájra, nemzedékről nemzedékre hagyományozódott, s ilyen értelemben folklór szövegnek tekinthető. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy a szerelmi jelenet már ott is, akkor is kertben „álló fák
közt, fekvő fák köt”) játszódott és az istennő almával kínálta a kedvesét. Meglepő a
4–5 ezer évvel ezelőtti szövegek szókimondása, de mint a fordító-filológus figyelmezteti az olvasót: ezekben a dalokban a termékenység képzetek bekapcsolása, felerősítése
volt a fontos, vagyis a szertartás egésze, nem annyira az erotika. Még kevésbé erotikus
jellegű a kínai írás néhány betűjének elemzése. Ecsedy Ildikó tanulmánya a régi képírás
néhány olyan jelét mutatja be, amelyek fallikus szimbólumoknak értelmezhetők.40 Ez
a rövid jegyzet azt is bizonyítja, hogy ha a kultúra legkülönfélébb területeit áthatja
egy társadalom férfiközpontú közösségi-hatalmi szerveződése, akkor ez az élet minden
területén, így még az írásban is, tetten érhető. El kell ismerni, hogy a kultúrák belső
stílusáról, a rendező elvek „mintáiról” szóló elméletek az újabb kutatások fényében
egyre több támogató adatot kapnak.
Az ókori erotikus költészet másik nagy területe a mezopotániai mellett görög,
illetve a hellanisztikus szöveg emlékek gyűjteménye, melyet összefoglalóan priaposzi
költeményeknek (Carmina Priapea) nevez a filológia. Szepes Erika mintaszerű elemzését adja ezeknek legenyhébben szólva is kétértelmű (s ezért igen nehezen fordítható)
40

Vö. Karapetjanc 1982: 475. „az i. e. XV–V. századi kínai írás már úgy viszonyul a jelhez, mint
a környező világ elemeinek jelöléséhez, s azok jellemző vonásait ábrázolta … a jelet és összetevő
részeit nem úgy fogták fel, mint grafikai elemeket, hanem mint kis képeket.”

248

Erósz és kultúra

költeményeknek, himnusz és ima paródiáknak. Mint ismeretes Priaposz, a kert őre,
a termékenység istene volt, melyet durva – gyakran vörösre festett – fafétisként írtak
le. Ez valójában egy hatalmas fallosz volt, amely egyszerre volt termékenység jelkép,
tolvajokat távoltartó kerti eszköz és útjelző – később ez a tárgyiasult szimbólum fokozatosan ember alakúvá lett, de a hatalmas fallosz azokon a szobrokon is dominált.
A hozzá, az istenséghez és istenített nemi szervéhez írt tréfás-szókimondó dalok és
költemények képes kifejezései, a költemények kétértelmű jelkép használata meglepően
sok ponton egyezik a Bernáth Béla tanulmányaiban felsorolt, vagyis a magyar népdalokban megtalált szimbolikával. Úgy tűnik érdemes elgondolkozni azon, hogy miért
és hogyan egyezik lényegében egész Európában és évszázadokon keresztül az erotikus
jelképek nyelvezete.
A következő tanulmány mintegy ellenpontja témáját tekintve a priaposzi daloknak, noha ott is és itt is imákról van szó. Erdélyi Zsuzsa és Amor Sanctus témáját, a
szent szeretet-szerelem-egyesülés költészetének megjelenését és tükröződését vizsgálta
a népi Mária-költészetben. Azt a költői nyelvet mutatja be írásban, amely rendkívül
gazdag érzéki képekben és amely nemcsak a barokk és rokokó vallásosság nyomtatott
énekes könyveiben található meg, hanem napjaink idős embereinek emlékezetében
is, mint énekelt vallásos versek szövegei. Ezenkívül érdekes megfigyelni, hogy a költői
képek terén milyen széles mezőkben érintkezik a világi és a vallásos líra szókészlete, a
megfogalmazás szintjén éppen úgy, mint a gondolat- és érzelemvilág azonosságának a
szintjén. A felfokozott vallási élmény már-már erotikus képekben fejeződik így a legtöbb kultúrából, de különösen nagy világvallások köréből egész sor adatot idézhetnénk
a „religio-erotikus” költészet illetve rituális gyakorlat, vagy életszemlélet és filozófia
meglétére.
A tanulmányok sorát két „erotika-politikai” esszé zárja. A vicc, mint kulturális
univerzálé hovatovább napjaink élő folklórjának egyik legnépszerűbb, ha nem a legnépszerűbb műfajává válik. Nem lehet eldönteni, hogy a vicceken belül az erotikus
vagy a politikai viccek csoportja örvend-e nagyobb népszerűségnek.41 kötetünkben
külön tanulmány foglalkozik egy átmeneti csoport, a „szekszuál-politikai” viccek folklórjával.
Néhány éve feltűnést keltett Katona Imre érdekes könyve a közéleti viccekről.42
E kötet számára készített írása a politikai viccek közül csak az erotikus töltésűeket
vizsgálja. Már korábbi elemzéseiből kitűnt, hogy a viccek milyen hűen jelzik az adott
időszak politikai klímáját, röviden a vicc a közhangulat hőmérője: egész egyszerűen
már számszerűségük – az év vicctermés emelkedése vagy csökkenése – pontosan mutatja a társadalomban végbemenő változásokat, sőt előre jelzi a rossz közérzetet. A városi
folklórnak ez a vitathatatlanul legnépszerűbb műfaja fontos társadalmi funkcióval rendelkezik a kultúrában: feloldja a feszültségeket s ebben nagyon hasonlít az erotikához.
Lényegében ugyanerről a kérdésről ír esszéjében Zelnik József, aki nagyon jó érzékkel
tapint rá arra, hogy az ünnep közönsége egyben homo ludens eroticus, vagyis hogy a játé	Néhány alapmű az erotikus humor irodalmából: Legman 1969, 1970, 1983.
	Katona 1980.

41
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kos ember egyben felszabadultan erotikus is. A baj egy kultúra ünnepeivel akkor és ott
kezdődik, amikor a játék kiüresedik és a hatalom manipulálni kezdi az elszegényedett
eroszt – a szerző szerint s ez igen jó meglátása – akkor születik meg a pornográfia,
mindig valaminek a pótlása, a hiány elleplezése, melyet álbőséggel, más szavakkal az
ál-elfojtást ál-nyíltsággal kompenzálja a társadalom.
A konferencia és az elhangzott dolgozatokat közreadó két kötet43 egyik célja az, hogy
általánosan a kultúra, a különösképpen a magyar kultúra, hagyományokban fenntartott
erósz-képének néhány részletét megvilágítsa. A folklór hagyományok megismerése – bármilyen hihetetlenül és furcsán hangozzék ez Bartók országában – a korszerű ember-lét
kialakítását kell szolgálnia, s ehhez feltétlenül hozzátartozik saját kultúránk mélyrétegeinek ismerete. Pontosabban az olyan részletek, az olyan kulturális elemek megismerése
(mint az Erósz), amelyek korábban a tabu kategóriájába tartoztak, s ezek közé tartozott
az erósz is. Bár jól tudjuk, hogy a tiltásoknak is megvan a maguk kulturális funkciója,
talán mégsem érdemes túl sokáig és feleslegesen az emberi tudás útjába határt-őrző, elriasztó (priaposzi) tilalomfákat állítani.
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A meztelenség mint az erosz tagadása

Egy többé-kevésbé felöltözött társadalomban a ruhátlanság, vagy ahogy szép régies
magyar szóval ma is mondjuk, a meztelenség különleges állapota minden bizonnyal
fontos jelentéseket hordozott. A ruhaviselet majd minden részletében jelként értelmezhető – ez a megállapítás Petr Bogatyrevnek a morvaországi népviseletről írt munkája1 óta legalábbis a kultúra szemiotikai vizsgálatában elfogadott tétel. Érvényes ez
az állítás a kultúrtörténet tágabb keretei között is, gondoljunk a középkor szigorúan
meghatározott viselkedési formáira, köztük a pontosan rögzített ruhaviseletekre.
Ha tehát a ruházat, mint jelrendszer nyelvezetként fogható fel a kultúrákban, úgy
a meztelenség a jel hiányát jelenti, a jel nulla-fokát, ami a rendszer egészében szintén
jelentést hordoz.2 Vagy még jobban sarkítva a problémát: a ruházat-nyelv szemszögéből nézve a ruhátlanság már a nyelvből – az adott jelrendszerből – való kilépést jelenti.
Átlépést jelent a meztelenség egy másik nyelvállapotba, ahol a ruhák nyelvén való
hallgatás, egyben valami újnak a kinyilvánítását jelenti egy másik kódban. Anélkül,
hogy részetekbe mennénk, itt érdemes megjegyezni, hogy ezek a fenti általános megállapítások nemcsak a mérsékelt és hideg égövek népeire érvényesek, de a forró égövek – szemünkben teljesen meztelen – népeinek körében a testdíszítésnek (festésnek
illetve a legkisebb ékszereknek, illetve ruhadaraboknak) fontos személyi, társadalmi,
sőt politikai jelentése van.3
Noha a meztelenség nem más, mint a jel hiánya, mégis kulturálisan meg lehet
különböztetni szent és profán, azonkívül privát és nyilvános meztelenséget, s ezeknek
kultúránként eltérő lehet a jelentése, vagyis a közösség által elfogadott (elfogadható)
megítélése. Ez a négy megkülönböztető jegy lehetővé teszi, hogy körülhatároljuk a
kultúrában azt a jelentésmezőt, amelynek határain belül a meztelenség megjelenhet.
A következőkben néhány példát mutatunk be arra vonatkozóan, hogy a magyar
néphitben milyen „szövegkörnyezetben” jelenik meg a meztelenség, s az adatok alapján megpróbáljuk megfejteni a kulturális jelentését. A dolgozat befejező részében pedig
megkíséreljük felhasználni azt, amit a néphitanyag elemzéséből tanultunk, a magyar
filmek, közelebbről Jancsó Miklós filmjeinek egyik sokat vitatott és visszatérő motívumának, a női meztelenség képsorainak megértésében.

1
2

3

Bogatyrev 1971.
Vö. Sebeok 1974: 518–523. Sebeok Tamás azt írja: „A különféle jelrendszerekben ... a jelhordozó – ha a kontextuális feltételek megfelelőek – jelenhet saját hiánya által is, azaz előfordulhat
»zéró« formában.”
Vö. Beidelman 1968: 114–131.; Maurio hiányzik az irodalomból 1978. Vö. 212. oldalt. Ismeretes, hogy a fehérek uralma ellen szerveződő titkos politikai szervezetbe a beavatkozáskor a nyugati
ruházat ritualizált visszautasításaként az esküt meztelenül tették le.
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Már a harmincas évek körül több érdekes tanulmány foglalkozott a meztelenség
babonáival a magyar néphagyományban. Így Róheim Géza külön kis fejezetet szentelt
a kérdésnek,4 majd Szendrey Ákos anyagközlő írása jelent meg a Népünk és Nyelvünk
hasábjain.5 A Magyarság néprajzának IV. kötetében Solymossy Sándor6 foglalta össze a
néphit adatait és úgy találta, hogy a néphitben a meztelenség babonáit csak a ruhához
fűződő hiedelmekkel együtt érthetjük meg, lényegében ugyanerre a következtetésre jutott Sebeők Tamás is a magyar babonákat angol nyelven bemutató cikkében, amelyben
három csoportba osztja az anyagot: 1. a meztelenség; 2. a ruha letépése; 3. a kifordított
ruhaviselet, mint a meztelenség három fokozata, melynek során lényegében a ruházattól való megszabadulás során a gonosz szellemektől szabadul meg az ember.7 Vagyis a
zéró-jel jelentése nem más, mint valamiféle megtisztulás, s a meztelen ember mágikus
erejének teljes birtokában van, erősebb, mint ruhában.

1. kép Három meztelen nő varázslás
közben. Hans Baldung Grien metszete
(1514)
4
5
6
7

Róheim 1925.
Szendrey Á. 1930: 129–133.
Solymossy 1944: 324–328.
Sebeok 1948: 356–363.
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2. kép Metszet 1650-ből, amely a boszorkányszombatot ábrázolta

Szövegek és példák
1. „Hát annakidején, gyermekkorunkban mesélte az édesanyám, hogy a nagyapám kiment az erdőbe. Valamilyen kocsifát akart vágni, kocsirudat. És ő kiment – aszongya –,
hát ugye alkonyatkor, amikor az erdésszel ne találkozzon. És hajja, hogy valamijen
ének van az erdőben. Hát gondolta. Ilyenkor hát milyen ének es vóna. Hát addig
megyek – gondolta – még rá nem megyek arra a hangra, hogy honnan hallaccik. És
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megy, átmegy egy vőgyön es. Adig megy, amig a hangot meg nem találja. Akkor asz
mongya, hogy átment azon a hegyen, átment egy más vőgybe. Lássa, hogy hát két nő,
egész hosszi hajval, hát kerülnek egy fát. Egyiknek egy fejsze van a kezibe, másiknak
egy balta a kezibe. Egyik üt egyet abba a fába, az élő fába. Két ilyen hasábot megélesítettek és beleverték abba a fába, az élő fába. Mekkerülték, mindketten egymásután
mentek, dehát mindig monta az egyik a másiknak, hogy – Ne nézz sehova, csak gondolj – aszongya –, hogy milyen veszélybe vagy most. És előre menny – aszongya – s
egy csapással mindig. Akkor mindig megkerülték aszt a fát, mikor az ékhez értek,
belevertek, mind a ketten ráüttek arra az ékre. Hát az aszt jelentette vóna, hogy hát
akit babonásztak akkor, minél jobban beleverték aszt az éket, annál súlyosabb lett a
betegsége. Akkor asz mongya hogy: - Na még üssük – asz mongya. – De nagyapám az
még nészte távolról, hogy hát mit csinálnak ezek? De csupa meztelenek vótak...”8
2. „Zsadányban egy tűzvész alkalmával leégett két sor ház. Éppen egy öregasszony
házára került sor, midőn az asszony levetkőzik s körülszaladgálja a házát, mire a szél
megfordult és az asszony háza meglőn mentve. Azóta az asszonyról azt hiszik, hogy
boszorkány.”9
3. „Amikor leégett a falu, Galgamácsa mint mondják, hány éve lehetett, egyetlen
ház maradt meg. Egy asszony éppen odahaza volt. Az gyorsan levetkőzött és meztelen
körülszaladta a házat. Az az egyetlen ház maradt meg a faluban.”10
4. „Ugocsában a ház gazdájának felesége, felnőtt lánya, vagy valamely nőrokona
kerüli meg háromszor a tűztől megtámadott épületet s ezalatt a bal hóna alá egész
kenyeret szorít.”11
5. „Beteg gyermeket úgy gyógyíthat meg az anyja, hogy három holdvilágos éjjel
teljesen meztelenül megkerüli a kertben hétszer egy bazsarózsa bokrot és minden kerülésnél egy-egy levelet leszakít. A levelekből készült fürdőtől gyógyul meg a gyerek.”12
6. „nekem volt egy testvérem ... annak hathónapos koráig minden nap volt (ti.
szívbaja - tk. epilepsziás rohama! H. M.). Azt mondták, ami rajta van ruha, le kell
szakítani. Leszakították róla, beletettek egy követ, átdobták a házon, ahova leesett, ott
ástak egy gödröt és beletették. Azt elásták, az ott el is rohadt. – Ha kisgyermek kapott
szívgörcsöt, akkor az anyának le kell vetkőzni, háromszor szaladjon a gyermekkel körbe, de meztelenül.”13
7. „Mikor a B. Miska ’nagylábaujjára ráesett a veres tégla’, azt is az öreg Hódas
gyógyította meg. Szalayiknál, a Kari azidőben surjánzott, udvaruk lábjában lakott egy
boszorkány hírében álló kackiás menyecske, aki olyanformán rontotta, hogy éjszakánként vele hált. Panaszkodott a fiú, hogy ’már nagyon húzza a lábát, emiatt és mindjárt
az ujját sem tudja már kiegyenesíteni’. Égett a tűz a padka közt, az öreg Hódas pár szál
Bosnyák 1979: 177–178.
Benkóczy 1905: 102.
10
Bosnyák S. gyűjtése – Adatközlő: Kovács Jánosné, Galgamácsa (szül.: 1903).
11
	Szendrey Á. 1930: 130.
12
	Szekszárd, Tolna megye – Tildy Zoltán gyűjtése. EA 580/12.
13
Hoppál 1982: 239.
8
9
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füvet hajított rá a tarisznyájából, aztán Karit anyaszült mezitelenül odaállította mellé.
Egy kobakszárból három hosszú tollat vett elő, balkeze ujjai közé fogta és néhányszor
végighúzta a fiún, a homlokától az ágyékáig. Utoljára egy nagyot kiáltott, jobb markába kapta a tollakat és a tűz felé csapott....”14
8. „Ha a gyermeket megigézték, az anyja éjfélkor, karján vive a gyermekét, meztelenül háromszor az asztal körül fut; egy fakanalat lop, elégeti s a hamut részben a bölcső alá
teszi, részben az utcára kiönti, aki belelép, arra ragad rá az igézet. – Ha valaki forrólázban
fekszik, legközelebbi rokona napfelkelte előtt vegye a beteg lepedőjét és szaladjon vele
szótlanul és meztelenül egy dombra; a lepedőt a földre dobván, tapossa és kiáltsa: Hallod,
hegy, NN.-t a forró láz rázza, vedd el tőle és add annak, aki a kiáltásom hallja...”15
9. „A váltott gyereket úgy lehet visszaváltani, hogy az anyja a réten esővíztől ös�szehordott fával befűt a kenyérsütő kemencébe, a gyereket meztelen a lapátra teszi, s
háromszor úgy tesz, mintha be akarná vetni, és eközben azt mondja: Vidd el a gyerekedet, mert különben a tüzes kemencébe vetem!”16
10. „Pünkösdre virradólag mezitelenül mennek rozsharmatot szedni, ezzel a szemfájás s minden a testen kifejlődő bibircsók gyógyítható.”17
11. „Ha valamelyik gazdának tehene keveset tejel, azon csakis Szent Iván napján
lehet segíteni. Ugyanis a ház legöregebb nőszemélye kimegy Szent Iván napjának hajnalán a mezőre, és ott teljesen levetkőzik. Igy meztelenül előveszi aztán a vászonkendőjét és ezzel fölszedi a földről a füről a friss harmatot. Ha a kendő már elázott, akkor
előveszi a magával hozott bögrét, hogy a fehér kendőt kicsavarja, és a kicsepegő nedvet
a bögrébe felfogja. Ha a tehén a nedevet megissza, úgy jó tejelő lesz belőle és egész éven
át haszna lesz a gazdájának.”18
12. „A bűbájos asszonyok Szt. György nap éjszakáján (Királdon nagypénteken hajnalban) a mezőre mennek lepedővel „harmatot szedni”. A lepedőt végighúzogatják a
harmatos füvön, vetésen három határban ezt mondogatva: „szedek is, hagyok is”. Otthon kicsavarják s a harmattal lisztből vakarót vagy pogácsát gyúrnak s azt kenyérsütés
után a kemencébe rakják. Az így megszárított „bogácsát” időnként (Mercsén újhold
péntekén) megsózva be kell adni a tehénnek: bőven és jól fog tejelni tőle. Az upponyi
asszony azt tartja, hogy meztelenül kell szedni a harmatot s a hajnali órákban, amíg
nem látják, mert csak akkor lesz hasznos.”19
13. „Békéscsabán az a nő, aki ezt tette, György napján éjfélkor meztelen végigment
azokon a helyeken, ahol legelőre jártak a tehenek. Itt gyűjtötte össze a harmatot, kezével szedte valamibe. Igy akarta másoktól elvenni a tejet, hogy az ő tehene adjon sokat.” – „Tótkomlósi adatunk szerint Luca estéjén is varázsoltak meztelenül. Az asszony
meztelenül ment át a szomszédja szemétdombjára, arra a helyre, ahova a szomszéd tyúkjai
	Szűcs 1941: 272.
A magyarság néprajza 1944: IV: 325. Mindkét adat Kalotaszegről való.
16
	Szendrey Á. 1930: 130.
17
	Szendrey Á. 1930: 130. (Máramaros).
18
	Kertész 1910: 80.
19
	Szendrey 1930: 130–131. vö. Istvánffy 1912: 295. Ugyanerről a szokásról 1967-ben
Mátraderecskén Boglár Lajossal néprajzi dokumentumfilmet készítettünk.
14
15
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jártak. Ott szemetet, szalmát gyűjtött össze, elhozta a saját házába és szétszórta a tyúkok
tartózkodási helyén, hogy ne a szomszédéknak, hanem nekik legyen szerencséjük.”20
14. „Az árvamegyei Csaplovics-könyvtárban megvan Cseh Márton: Lovak orvosságos szép új könyvecskéje czímű nyomtatvány (nyomt. Lőcs 1676. Szabó R.M.K.I.
1198.) A könyvecske utolsó tiszta lapjára két babona van följegyezve...” A két feljegyzés közül az egyik teljesen jelentéktelen, a másik betű szerint így következik: „Hogy az
Ló jol fusson, és fris ligyen. Vegy az ollian Liankatul fonálat Lónak Serényibe kössed,
és ruhajabul egy kis dárábat, mégh latot Seringsighit az Lonak probatom est, de az
Lianka szüz mezitelenül fonnija megh...”21
15. „A violát virágvasárnap hetében vetették, hogy teljes legyen. Sőt, egyes példák
szerint a leánynak vagy a menyecskének kora hajnalban meztelenül kellett vetnie, hogy
a megfelelő célt elérje. Fontos volt ez, mert háztűznézéskor különös figyelmet fordítottak a leány virágos kertjére, amelyben minél több és szebb violának kellett virágzani.
Ugy vélték, hogy Szent Iván éjjelén megszólal a virág...”22
16. „A kendert meztelenül vetették, mert (újabb magyarázat) különben a madarak
kiszednék a magot a földből.”23
17. „Ha a háziasszony éjfélkor a szántóföldet meztelenül körülfutja, sem jég, sem
rossz időjárás nem fog kárt tenni a vetésben.”24
18. „A verebek kártétele ellen a kölest is meztelenül vetik.”25
19. „A dinnyemagot nagypénteken kora hajnalban meztelen kell vetni, hogy a din�nye nagy és pirosbélű legyen.”26
20. „Édesanyám éjfélkor levetkezett szüzanya meztelenre, úgy ment körül a házon. Azt
mondta: Nem szégyellitek magatokat, ilyen szegény emberhez jöttök, vannak itt gazdag
emberek, menjetek Volfingerhez, van ott gabona elég, én ami keveset a csürbe takaritok,
ne vigyétek el! Hét éjszaka kellett a házat meztelenül megkerülni.” – „Tüzes szalacsóvát
botra erősitve fogott a kezébe, hétszer meztelenül körbejárta a házat és mondta: menjetek
a malomba, menjetek a Volfingerhez, ne a szegény emberét bántsátok!”27
21. „Az a gazda, akinek a házában sok az egér és patkány, meztelenül vegyen kezébe
egy kopott söprüt, és háromszor fussa körül a házat, üsse a fal tövét és ismételgesse:
Férgek, menjetek be X-be Szent András napi vásárra.”28
22. „Az egerektől a vetést úgy lehet megóvni, hogy a gazda a feleségét meztelenül és
bekötött szemmel egy kendőnél fogva háromszor körülvezeti a szántóföldön, de úgy,
hogy ne tekintsen hátra, mert különben a furcsa határjárásnak nem lesz foganatja.”29
	Krupa 1974: 237. Mindkét adat a hazánkban élő szlovák nemzetiség körében került lejegyzésre.
	Rexa 1904: 288.
22
	Ujváry 1980: 392.
23
	Szendrey Á. 1930: 131.
24
	Szendrey Á. 1930: 131.
25
	A magyarság néprajza 1944: IV: 324.
26
	Szendrey Á. 1930: 131.
27
Pócs 1964: 3–4: 140.
28
	Szendrey Zs.1944: IV: 325. (Szatmári adat.)
29
Szendrey Zs. 1944: IV: 236.
20
21
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23. „Hogy a ház környékét ártalmas állatoktól (kígyó, stb.) biztosítsák, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján meztelenül fiú vagy lánygyermekkel hosszú láncot húznak
háromszor a ház körül.”30
24. „A feleségöm unokatertvérje férjének valaki bonondságbul mondta, hogy karácsony este járja körül az épületöt meztelenül és elmönnek a patkánok. De nem möntek
el. Pedig többször is csinálta.”31
25. „Vót nálunk egy ember, s az hogy a madarak ne járják a buzát, megcsinálta úgy,
hogy amig a nap nem jött fel, igy mondják, hogy meztelenre levetkezett, s megkerülte
a búzét...” – „... erősen ették a madarak a búzát és kiment egy idős öreg asszony, amig
nem jött fel a nap, hajnalba. Levetkezett csurdéra, csóréra – úgymondva – és megkerülte
nigyszer a búzatáblát. S akkor letérgyelt, s valamit mondott, felöltözött, s azon nap
mindenkiére szállottak a madarak, de arra az egy táblára nem.”32
26. „Vót olyan csikós, aki meztelenül hajtotta ki a minest, Szent Györgykor...”33
27. „Karácsony éjjelén háromnegyed 12 órakor a mely leány meztelen egy tükörbe
merően nézve várakozik, megjelenik neki a tükörben a vőlegénye. Öltözzék fel s menjen egy darabig a sövény mellett s fogjon meg abból egy karót, ha a karón kéreg van,
gazdag legény veszi el, ha nincs, szegény legény veszi el feleségül.”34
28. „Ha valaki azt akarja megtudni, hogy a következő évben meghal-e valaki a családból, akkor karácsony estéjén fütse be jól a kemencét, aztán tegye szájára az előtét,
vetkőzzön le meztelenre, szaladja körül háromszor a házat, és mindannyiszor nézzen be
az ablakon. Akit akkor kiteritve lát a ház (szoba) közepén, az a következő évben meghal. Ha senkit se lát, úgy nem lesz haláleset a családban.”35
29. „Ha valaki azt akarja megtudni, hogy ki lesz az ura, akkor karácsony estéjén
fütse be jól a kemencét. Kis idő múlva vetkőzzön le meztelenre, és álljon a padkára, a
kemencze szája elé. Vegye szét a két czombát és nézzen be lábai között a kemenczébe,
ott meglátja az urát.”36
30. „Némely huncut legény azt is megcselekszi, hogy éjjel meztelenül körülszaladgálja a házat, mert ha harmadszorra az ablakon benézve leányt lát, még abban az évben
megnősül, – a leányok azonban e helyett egy ölfát a szobájukba s egy kiforditott pendelyt tesznek a fejük alá, mert ha reggel a megolvasott fadarabok száma páros: még az
évben férjhez mennek.”37
31. „Besziltik, hogy nyárban Szentiván napján az öregjányok tüzet raknak, meztelenül körültáncolják, átugorják. Egy éven belül férhe viszik üket, ha a perjét az útkereszteződésnél elássák. - Vót itt egy asszony. Az a jányokat megfüstölte, hogy férjhez
menjenek. Fehir, vagy fekete tyúkot vitetett véllek. Tudom, hogy kik vótak. A fekete
	Szendrey Zs. 1944: IV: 236. (Máramarosi adat.)
B. Irányi 1976: 44. (Az adat 1947-ből való, az 1968-as gyűjtés idején már nem élt a szokás.)
32
Hoppál 1976b: 5: 85.
33
P. Madar 1967: 1–2: 23–223., 154.
34
Balázs M. 1891: 206.
35
	M. Varga 1909: 113.
36
M. Varga 1909: 113.
37
	Szendrey Zs. 1916: XXVII: 80.
30
31
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tyúk tolla barna legint, a fehir tyúk tolla szőke legint hoz. A tyúkok tollával füstölte
őket, meztelen ugrálták át a tüzet. A tyúkok húsát is megették. Férhez is mentek hamarosan, penig füstölt jányoknak csúfolták öket. Aut nem hánytorgatták.”38
32. „Ha a nadragulya gyökerét éjfélkor kiássák, azt megszáritva megtörik s tejben
vagy vizben adnak belőle valakinek, az teljes 24 óráig fog szaladgálni még pedig éppen
olyan öltözetben, milyenben kiásója volt. Ha pl. félmeztelenül ássa ki valaki, az, a
kinek adnak belőle, szintén éppen úgy fog szaladgálni. Legények használják leányok
megcsúfolására.”39
33. „A nadragulyát hajnalban meztelenül körültáncolták, kiásták és valaki ételébe
tették, az ugyanigy tet, mint kiásója.”40
34. „Kocsis Erzsi Pituj valkó adatközlőnk a következőket mondta el a növény
begyűjtéséről: Matraguna ahol vót, meglesték. Román házaknál mindig vót. Szent
György éjfelén, s elmentek a lányok, loptak csórin (meztelenül), hogy ne lássa senki, s
akkor azt mondta, úgy vigyenek táncba, mint ahogy némán én viszem. Megyek, hogy
táncolok ... Szerencsevirág a háznál. – Az adatközlő elbeszélése szerint tehát párválasztásra használták a növényt.”41
35. „Ha valaki a forgószél közepébe meztelenül ugrik bele, meglátja a boszorkányokat.”42
36. „Szatmár megyében pestis idején levetkőzött lányokat fogtak az eke elé és velük
körülszántották a falut.”43
37. „Hogy a gonoszlélek be ne mehessen a szobába, meztelenül kell aludni.”44
38. „A sárrét legöregebb emberei még tudják, hogy tátussá csak a hetedik gyerek
lehet, az, aki foggal, vagy tizenegy ájjal jött a világra. Volt azonban a táltosnak egyéb
külső jele is. Az ilyen gyerek sokáig szopott és különösen erős volt, de kevés szavú,
csendes magaviseletü. Hét esztendős korában egyszer csak elszökött hazulról, mert
ki kellett mennie a rét valamelyik porongjára – melyikre, azt tudta már ő magától –,
hogy ott megbirkózzék a vén táltosok által ráuszitott farkasokkal. Ha ezen urrá lett,
azután még a fekete bikává változott vénekkel kellett neki kiállni a birkózó próbát, de
anyaszült meztelenül. Hatalmas szél támadt ilyenkor mindig, olyan amilyet ma is táltos
szélnek hívnak.”45
39. „Aki természetfeletti erőt akar magának, s magát láthatatlanná tudja tenni, az
Szent György nap éjjelén vetkezzék le tiszta csóréra, s éjfélkor menjen a keresztútba, s ott
	Gulyás 1976: 205.
Benkóczy 1905: XVI: 103.
40
	Ifj. Janó Ákos szakdolgozati gyűjtése – Kovácsvágás, 1977.
41
	Kóczián 1979: 157.
42
	Szendrey Á. 1930: 131.
43
	A magyarság néprajza 1944: IV: 324. (Ugyanott a jegyzetben a fentivel szó szerint egyező szokást írnak le a csuvasoknál, ahol pestis idején 41 lány – az első eke szarvát fogja, a többi befogva
elöl – előbb meztelenre vetkőzik, aztán körülkeríti barázdaárokkal a falut, hogy lakhelyüket a
járványtól elzárják.)
44
	Szendrey Á. 1930: 131.
45
	Szűcs 1936: 39.
38
39
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maga körül házzon kört s ott valami verset mondjon. Hogy mit, azt én nem tudom.
Ott aztán esszegyülnek minden tisztátalan lelkek, s ott rikojtoznak s fenyegetik, de az
illető semmit se szóljon, csak hallgasson. De megijedni sem szabad azoktól a rémalakoktól, akik fenyegetik, rémesnél rémesebb alakok veszik körül. Ha ezt kiállta, akkor
szép lányok veszik körül, s szólásra akarják birni, de nem szabad neki szóljon semmit.
Amikor az üdő lejárt, mehetett haza, akkor kezték szólitani a nevén, hogy nézzen
vissza, mert visszanézni sem volt szabad. A gonosz lelkek széplány képibe kezdték
bujasára gerjeszteni, s ha ezeknek ellen tudott állni, akkor megnyerte, hogy minden
kivánsága teljesült.”46
40. „Kúnszigeten is élt egyszer régen egy rideg pásztor, Virág Jánosnak hivták. Táltosnak tartották. Ugy tudják róla, hogy két sor foga vót néki, egisszen haláláig. Mikor
tizennégy éves lett, igen nagy betegségbe esett. Nem használt neki semmi orvosulás.
Azt mondták, hogy ez ellen úgyse használ semmi, mert ez tátus-betegség. Egésszen
húsz éves koráig ilyen vót. Akkor egyszer úgy tett, mintha meghalt vóna, három napig
feküdt eszméletlenül. Ezalatt a tátosok darabokra szedték és megszámúták a csontjait.
Mikor megvót a fölös csontja, újra összerakták és tátus-vérrel összeragasztották. Mikor
fölibredt, má’ táltos lett. Még egy próbát is köllött néki tenni.
Újév első holdtölte éjjelin anyaszült meztelenül körül köllött szaladnia a határt,
aztán beszaladt a pásztorházba, annak a nyitott kéményin mászott ki a háztetőre. Azon
a létrán mászott föl a kéménybe, amellikkel a húsokat aggatták a füstre. Igy szerezte
meg a tudományát.”47
*
Ez a néhány szöveg úgy gondoljuk, főbb típusait tekintve jól képviseli a magyar néphit meztelenséggel kapcsolatos elgondolásait. A továbbiakban ezek alapján vonjuk le
a következtetéseket.
Anélkül, hogy a fenti szövegek részletes strukturális elemzésébe belemennénk, az
adatokból megállapítható, hogy melyek azok a területek, ahol a néphit a meztelenséget,
mint lényeges hiedelem-elemet használja a mágikus varázscselekvés fontos részeként.
Mindenekelőtt a természeti csapások, veszedelmek elhárításakor, a védekezés megerősítésére alkalmazták - így például tűz (2–4. szövegek) meztelenül kellett körül futni a
házat, hogy az védve legyen. A patkányok és más házi férgek ellen szintén körüljárással (20–24. szövegek) védték a házat, s a vetés után is (15–19. szövegek) meztelenül
végezték a varázserejűnek vélt cselekvést. Betegség gyógyításakor szintén fontosnak
tekintették a meztelenséget, hol a gyógyító, hol pedig a beteg részéről. Ha a mágikusmitikus gondolkodásra jellemző szembenállások formájában kívánjuk összefoglalni a
meztelenséggel kapcsolatos szemantikai jegyeket, akkor a következő sorozatot kapjuk:

Bosnyák Sándor gyűjtése. Adatközlő: Gáspár S. Antal (szül.: Istensegíts, 1895).
	Timaffy 1964: 316.

46
47
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Tűz/veszély
veszteség
betegség
gyengeség
felöltözött
kultúra

–
–
–
–
–
–

elhárítása
nyereség
egészség
erő
meztelenség
természet

A meztelenség tehát mint a védekezés egyik formája szerepelt valamilyen rontás,
betegség, természeti csapás (tűz, patkányok) ellen, vagyis a természeti állapotot szembe
állították a negatív erők oldalával (amihez egyértelműen a felöltözöttség állapota is tartozott). A szövegek másik csoportjában a mezítelenség összekapcsolódott a termékenység varázslással még pedig egy sajátos megfordítás révén. A meztelenül végzett rítusban
a meztelenség a terméketlenség helyett áll, a szerelem hiányát jelképezi – ezért lehet
ezekben a rítusokban lényegében antierotikumnak tartani a meztelenséget.
A termékenység-varázslat ebben a kontextusban jelentheti a tehén tejének bőségét,
a búza védelmét vagyis az életet jelentő kenyeret, mint ahogy a jövendőbeli szerelem
megérkezését is meztelenül végzett jóslások során próbálták megtudni. Érdekes, hogy
a ruha tiltása együtt jár néhány esetben a beszéd tiltásával, azonkívül a szótlanságot
még a közbenjárás (háromszor, hétszer) varázskör-képző hatásával is erősíteni vélték.
Más szavakkal a meztelenség csak egy volt a hatékony elemek sorában.
Viszont érdekes és elgondolkoztató, hogy a meztelenséggel kapcsolatos varázslások,
rítusok az esetek többségében a kultúra nyilvános szférájában játszódnak. S az is megfigyelhető, hogy ez a nyilvános meztelenség egyáltalán nem keltett erotikus képzeteket a
régi paraszti kultúrában élők számára. Inkább kemény megpróbáltatás volt a mezítelen
megjelenés, hiszen ismerősökkel találkozhatott a varázslatot végző személy. A mezítelenség
így a bevett erkölcsi rendszeren kívüliséget jelentette, a beavatás átmeneti állapotának jelképe volt. – Különösen jól érzékelhető ez a három utolsó szövegből, amelyek arra hoznak
példát, hogy a tudás elnyeréséhez48 egyfajta kivonulás, előbb meztelenség, (vagyis az előző
48

Rendkívül érdekes ebből a szempontból egy bolgár hiedelemtörténet Ádámról és Éváról, amely
arról szól, hogy a meztelenség a tudás eredménye: „Midőn Isten a világot létrehozta, az állatokat
hamarabb teremtette, mint az embereket: utoljára teremtette Ádám apánkat, s annyira megörült
neki, hogy bordájából egy nőt adott neki, hogy együtt aludjanak. Ha a paradicsomban járt,
elhanyagolta dolgait, mert folyton azt nézte, hogy azok hogy alszanak. Később, mikor Ádám
vétkezett, az Úr nagyon megharagudott rá, de még inkább a nőre, mert Ádámot az csábította
bűnre. Még aznap maga elé hívta őket, hogy ítéletet mondjon felettük. Ádám elment leveleket
gyűjteni, hogy azokat összekösse és magát betakarja; Éva ellenben elrejtőzött a paradicsomban
a fák alá; mert midőn vétkeztek, azonnal észrevették, hogy meztelenek. Az Úr még egyszer hívta
őket, mire Éva megszólalt: »Fel akarok öltözni, hogy útközben senki előtt ne jussak szégyenbe,
mert meztelen vagyok; itt vagyok, Uram, de nem jöhetek elő, mert meztelen vagyok.« – »Ki
mondta neked, hogy meztelen vagy?« – kérdezte az Úr. – »Igazán nem tudom, ma egy fának a
gyümölcséből ettünk, s ahogy ettünk belőle, rögtön észrevettük, amiről nem volt tudomásunk,
hogy meztelenek vagyunk.« – »De miért ettetek annak a fának a gyümölcséből, amelyből enni
megtiltottam?!« – kérdezte az Isten. – »Mert a kígyó volt ott« – felelte Éva. Az Úr ekkor észrevette a levelek közt Ádámot, és megbotránkozva kiáltotta: »Pusztuljatok innen! Ne kerüljetek még
egyszer szemeim elé, mert csodát teszek veletek” Ki innét!« Ádám és Éva kisompolyogtak az útra,
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állapot tagadása ’kivetkőzik – korábbi – önmagából’), aztán további szenvedések és megpróbáltatások sorozata szükséges. Mindezekben természetesen semmi erotikus nincs.
Hasonlatos ez a ruhátlanság Szent Ferenc meztelenségéhez, amellyel kilépett ruháiból és korábbi életéből. Az új életet csak megtisztulással, a természeti állapotba való
visszatéréssel, tehát a környező világ, az adott társadalomban végbemenő káros folyamatok elleni tiltakozással lehet megkezdeni.49

3. kép A 16. században az adamiták meztelenül tiltakoztak Amszterdam utcáin a vallási és
politikai üldöztetés ellen

A keresztény kultúra szimbolikájában jól ismert a meztelenség több típusának
megkülönböztetése, köztük a nuditas virtualis és a nuditas criminalis szembeállítása. Az
előbbi az erényes meztelenség, a tisztaság és ártatlanság szimbóluma volt, míg az utóbbi éppen az erényes élet ellentéte, a bűnös meztelenség, az érzéki élvezetek és a hiúság
fogalmait foglalta magába.50 Ez a szembeállítás jól látható Tizian Égi és földi szerelem
című festményén is, ahol az előbbit a meztelen, míg az utóbbit egy felöltözött nőalak
testesíti meg, vagyis a meztelenség nem egyértelműen erotikus. Ugyanezt mondja el
példázat formájában egy korai keresztény legenda, az egyiptomi Mária története, ami

49

50

mely egész váratlanul előttük volt, és kivezette őket a paradicsomból. Amint visszafordultak,
hogy még egyszer lássák az Édent, egy borzasztó kerubot pillantottak meg, aki pallossal a kezében
az ajtó előtt állott, hogy senkit ne bocsásson be. Sírva mentek tovább, hogy valami ennivalót
keressenek.” Strausz 1897: 382.
Vö. De Vries 19813: 338. – A társadalmi tiltakozásnak ezt a meztelen formáját választotta Izsaiás,
aki a bálványok imádása ellen tiltakozott. A kulturális minták továbbélesztésének jó példája az a
fiatalember, aki 1982-ben Jeruzsálem óvárosának utcáin meztelenül rohant végig, azt kiáltozva,
hogy „Isten hazudott nekem!” (The Time magazin 1982. máj. 13. számában 10. oldal. „Naked
Protest” című cikk.)
Vö. Ferguson 1961: 49.
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jó példa a fentebb elmondottak alátámasztására, mégpedig történeti perspektívából.
A legenda az 5. század után keletkezett egy parázna életet élő alexandriai leányról,
aki a Jeruzsálembe igyekvő zarándokhoz csatlakozva a templomban megfogadja, hogy
felhagy eddigi ledér életével és kivonul a pusztába, ahol böjtöl és vezekel. Tizenhét év
után szűnnek meg korábbi életének kísértései, s teljesen meztelenül él és magányosan
a Jordánon túli vidéken, ahol „a szent szövegek csodálatra méltó ismeretére tesz szert,
ima közben a levegőbe emelkedik és a föld felett lebeg (levitatio)”.51
A meztelenség ebben a legendában világosan szemben áll az erotikával, a városi élet
bűnös világával, vagyis a kultúra szembeáll a természettel, ami egyben a visszavonulás,
a böjt, a ruhátlan ősállapot, a tisztaság és a tudás világa.
Érdemes felfigyelni arra, hogy mennyire összecseng a korai keresztény legenda
üzenete a hiedelemmondák alapján értelmezett jelentés jegyekkel, melyek a babonák
meztelenség fogalmát jellemezték. Még érdekesebb az a tény, hogy mennyire időtállóak lehetnek a kultúrából való kivonulás „mintái” – hiszen napjainkban éppen tanúi
lehetünk a meztelenség kultuszok nyilvános és közösségi felvirágzásának.
A hatvanas évektől kezdve megjelenő új „naturalizmusok” közül elsősorban a hivatalos formában is egyre jobban terjedő nudizmus mellett az egyik védő érv éppen
az volt, hogy a tömeges meztelenség teljesen aszexuális jellegű. Vagyis a meztelenség
az arra kijelölt strandokon éppen hogy eltávolít minden szexuális asszociációt, erkölcstelenségnek helye nincs. Más szavakkal „vissza a természethez” jelszava lényegében a
„vissza a természeti állapothoz” jelentését hordozza, részleteiben pedig az egészség, egy
új megvilágosodásban kiteljesedő erő megszervezését jelképezi ez a meztelen kivonulás. Még egyszerűbben mondva a ruhátlan emberek között megszűnnek a társadalmi
különbségek – „a mezítelenek között mindenki egyenlő”52
Van tehát az európai meztelenség szimbolikában egy nagyon erős, a szexualitást eltávolító és a meztelenség elsődleges érzéki jelentését visszájára fordító jelentés réteg. Ez,
mint láttuk, erőteljesen megvan a magyar népi hitvilág szokásanyagában, melyek párhuzamai Európa-szerte ismertek.53 Mindezek ismeretében talán nem tűnik megalapozatlannak a kijelentés, hogy ha egy filmrendező benne él a kultúrában, s mélyen átérzi
annak jelképvilágát, akkor a két rendszer – az alkotások motívum világa és az adott
kultúra jelképrendszere – egymásból levezethető, egymás elemei által értelmezhető.
	Mifologii Narodov Mira 1982: 2: 116. Magyarul: Mitológiai Lexikon, lásd a meztelenség címszó
megjelenését.
52
	Megjegyezzük, hogy V. I. Lenin nagy híve volt a nudizmusnak s az emberi egyenlőségnek. Igen
érdekes tanulmányt írt D. Sz. Lihacsov az orosz nevetéskultúra és a meztelenségábrázolások ös�szefüggéséről: „A nevetés funkciója az, hogy felfedje, feltárja az igazságot, a valóságról lehántsa
az etikett, a kenetteljesség, a természettől idegen egyenlőtlenség leplét. A lemeztelenítés minden
embert egyenlővé tesz. Egyébként az ostobaság funkcióját tekintve szintén a meztelenség sajátos
formája. Az ostobaság tulajdonképpen nem más, mint a gondolkodás megszabadítása minden
egyezményes szabálytól, formaságtól, szokástól. Ezért ismerik fel és mondják ki az igazságot az
ostobák. Az ostobák mindig becsületesek, igazságtevők, bátrak. Vidámságuk – a nincstelenek vidámsága. Az óorosz nevetéskultúra a mindent „lemeztelenítő”, az igazságot feltáró nevetés világa.
A mezítelen ember nevetése, akinek nincs mit félnie.
53
	Róheim 1925: 54–58.
51
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4–6. kép Jancsó Miklós filméből: Allegro Barbaro (1979)

Ebből a szempontból teljesen érthetetlen a széles, ún. „művelt” nagyközönség élesen
elutasító reagálása Jancsó filmjeire. Pedig csak a kulturális félreértés bocsánatos bűnébe estek – hiszen a filmekben állandóan visszatérő (s annak idején elsőként megjelenő)
meztelen nők motívumát értelmezték helytelenül. Pontosabban nem értették, csak a
megszokott erotika iránti vágy maradt kielégítetlen. Ez természetes is, hiszen éppen az ellenkezőjéről volt szó ezekben a jelenetekben: az erosz tagadásáról, a női erotikus funkciók
inverziójáról, ahol a természeti ős-Éva állapot (a közös null-foka) teljesen aszexuális.
Gondoljuk végig, hogy a Jancsó filmekben a nők levetkeztetése után mindig valamilyen nem várt cselekvéssor következik, de sohasem sex. Így például kegyetlen ves�szőfutás, különféle megszégyenítések, átvezetik őket a másik táborba, felkínálják őket,
tánc az életért vagy a halállal való fenyegetés lesz sorsuk. Végletes és kiélezett az a helyzet, amiben a meztelen női testek megjelennek Jancsó filmjeiben, mint ahogy a népszokásokban is válság helyzetben (tűz van, ég a ház, beteg a gyermek, élet-halálról van
szó, a vetés forog veszélyben, a hajnali harmat-szedőt nem láthatja senki) használják a
meztelenség erejét. Jancsó filmjeiben ilyen antierotikus rítusnak lehetünk a szemtanúi.
Vagyis hiába várja az átlag néző azt, hogy a meztelenség után valami erotikus játék
következik, csalódnia kell, mert az ő filmjeiben „a megtévesztés színjátéka” folyik.54
54

	Szilágyi G. 1981: XVII: 6: 38–41.
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7. kép Jancsó Miklós filméből: Szerelmem Elektra (1974)

Jancsó filmjeiben visszakapcsol az eredeti mélyebben fekvő kulturális jelentéshez,
ahol a meztelenség nem erotikus, hanem mágikus-rituális tartalommal telített. Filmjeiben a meztelenség motívuma a rítus szerves kelléke, ahol a természeti állapot erőt
jelent, hatalmat a gonosz távoltartására, vagy egy új állapotba, létformába való átmenetet jelképez/het/ a lemeztelenítés.
Amikor egyik kitűnő írásában Józsa Péter elemezte a Jancsó-filmek motívumszerkezetét, akkor az öltözetváltás motívuma mellett a lemeztelenítésről is érdekes
megállapításokat tett. Úgy találta, hogy a női test meg van fosztva minden szexuális
kommotációjától és a megszokott jelentés (az élet = az ősi öl) helyett éppen ellentétes
jelentések, a pusztulás, a halál közelségét sugallják. Az érdekes az, hogy maga a lemeztelenítés éppen ezt a közelgő tragédiát akarja eltávolítani.
„A harc mind a három filmben férfiak harca. A levetkőztetett nők egy-egy pillanatra,
egy-egy kulcsszituációban tűnnek fel. Mi e szituációk általános jellemzője? – teszi fel a
kérdést Józsa Péter.
Szegénylegények – Julist levetkőztetik
		
(hogy megvesszőzzék)
azért, mert nem találják a forradalmi élcsapat egyik tagját.
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Csillagosok, katonák – A parasztlányt levetkőztetik
		
(a ’Nyalka kozák’ kergeti)
azért, mert megtalálták a forradalmi élcsapat egyik tagját.
Csillagosok, katonák – Mikolajewska levetkőzik
		
(bemegy a vízbe)
azért, hogy ne találják meg a forradalmi élcsapat egyik tagját.
Csend és kiáltás – A csendőr levetkőztet két asszonyt, akik eljöttek
		
parancsnok rokonukhoz
azért, hogy ne keressék a forradalmi élcsapat egyik tagját.
Csend és kiáltás – Egy asszony levetkőzteti a lányát és felkínálja,
feltehetőleg azért, hogy ne keressék (vagy, mert megtalálták) a forradalmi élcsapat egyik
tagját.
Ezen a ponton világossá válik az akt funkciója ebben a három filmben: a cselekmény
egy-egy kulminációs pontján jelenik meg, kiélezve, sűrítve, felfokozva foglalja össze,
jeleníti meg azt a szituációt, amely a filmek tulajdonképpeni cselekménye, ti. a forradalom emberről emberre menő – átmeneti vagy végleges – felszámolását.”55

8. kép Jancsó Miklós filméből: Csillagosok, katonák (1967)

A halál előtti lemeztelenítés legvégső jelentésében az átmeneti állapot és a természeti állapot, a meztelenség azonosságára utal, s valószínű, hogy éppen ez az átmeneti
jellege teszi alkalmassá arra, hogy gazdag szimbolikus jelentéstartalommal telítődjék
55

Józsa 1978: 105.
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ez a motívum.56 A meztelenség tehát végső soron az állapot váltás, a kivonulás fordulópont jellegű helyzetek jelképévé vált. A rítus kulturális funkcióját tekintve mindig
az átmenetet biztosítja az egyik állapotból a másikba. Az átvezető-rítusok különböző
formái nem halnak ki, mert fontos feladatot töltenek be a kultúrában.
Érdemes itt idézni, amit századunk szex-iparának egyik jellegzetes megnyilvánulásáról, a sztriptízről miként nyilatkozik R. Barthes a modern „mindennapok” mitológiáit sorra vevő írásainak egyikében. A jelenségek mélyre hatoló elemzésében a szemiotikai kutatások egyik elindítója jellegzetesen a-szexuálisnak írja le a vetkőzőszámok
mély-jelentését:
„A sztriptíz – legalábbis a párizsi – egy ellentmondáson alapszik: ahogy lemezteleníti
a táncosnőt, megfosztja szexuális vonzóerejétől is. A sztriptíz tehát bizonyos értelemben
nem egyéb, mint a félelem vagy még inkább az ’ijessz rám!’ látványossága, mintha itt
az erotika valamiféle kellemes borzongás volna, amelynek elég rituális jeleit felmutatni,
hogy felébresszük és rögtön el is űzzük a nemiség gondolatát. ... ilyenformán nem is az
a sztriptíz célja, hogy egy meghitt titokról lebbentse fel a fátylat, hanem, hogy miután
a táncosnő kibújt bizarr és mesterkélt ruhájából, a nő természetes öltözeteként mutassa
fel a meztelenséget; ezzel pedig, végső soron, a sztriptíz visszakanyarodik a testiség szemérmesen tiszta felfogásához.”57

A film, a régi népszokás, és a modern társadalmi szórakoztató rítus (a sztriptíz), úgy
tűnik, azonos szemantikai mintákhoz igazodik. Olyan jelképekkel dolgoznak, melyeknek jelentése a legellentétesebb értelmeket is magába sűrítheti: az erotikát és annak
tagadását.
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