
Most el hunyt ba rá tom, a ma gyar
köl té szet finn ugor táv la ta it ku ta tó

Do mo kos Pé ter em lé ké re

mint hogy ma gam is több ször és rég óta
fog lal koz hat tam már mind két té má val,1

most csu pán né hány ál ta lá nos szem -
pon tot és ta nul sá got em lí tek. An nál in -

kább, mi vel a hon fog la lás-ju bi le u mi esz ten dõ
(1996) és a Szent Ist ván-ju bi le um (2000) al kal má -
val fon tos ki ál lí tá sok, kon fe ren ci ák, ki ad vány ok
stb. szü let tek meg, és ek kor is, az óta is olyan új
ada to kat mu tat tak fel, ame lyek pon tos össze ge zé -
se évek mun ká ját és na gyobb ter je del met igé nyel -
ne. A ma gyar õs tör té net tu do má nyos ku ta tá sa
nap ja ink ban fény ko rát éri – kü lön aka dé mi ai ku ta -
tó prog ram szer ve zõ dött e kö ré – nyil ván egy jel -
leg ze tes tár sa dal mi igényt ki elé gí ten dõ.  Ép pen
ezért van szük ség egy sze rû és egy sze rû sí tõ – ám
szak tu do má nyos – át te kin té sek re is. 

A mos ta ni hoz ha son ló át te kin té sek két (sõt há -
rom) meg ol dást kö vet het nek. Le het sé ges egy szak -
tár gyi (Realenzyklopädie) jel le gû össze ge zés,
amely ben min den adat egy he lyen van, cím szó -
sze rû, leg több ször ábé cé rend be rend sze re zett for -
má ban. Itt meg le het tud ni, mi lyen volt a la kó hely,
a vi se let, mi lyen be teg sé gek tü ne te it ve het jük ész -
re a csont vá za kon. Fõ ként né me tek hoztak létre
ilyen, ki vá ló sok kö te tes mû ve ket, ám ná lunk több
terv el le né re pon to san ilyen mun ka ed dig nem ké -
szült el.2 Le het sé ges to váb bá egy töb bé-ke vés bé
tü ze tes tu do mány tör té ne ti szem le, amely azt mu -
tat ja be: ki mi kor mit te kin tett hon fog la lás ko ri
folk ló runk bi zo nyos té nyé nek. Ilyen jel le gû ta nul - 2014/8
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má nyok ról tu dunk3 – no ha vég le ges, tel jes, vagy má ig el ju tó vál to za tuk sem ké szült
el. Vé gül – har ma dik meg ol dás ként – né hány igazán lényeges prob lé mát is be mu tat -
ha tunk. Most er re te szek kí sér le tet. 

An nál szí ve seb ben adom ezt elõ nem szû kebb szak mai kö zön ség szá má ra, mi vel
a vi ta tott vagy vi tat ha tó fel fo gá sok meg vi ta tá sa elõ ször ugyan a ma gyar folk lo risz ti -
ka (és nép rajz) szo ro sab ban kö rül ha tá rol ha tó szak kö ze gé ben kell hogy le bo nyo lód -
jon. Ám ezt kö ve tõ en ér de mes szé le sebb kör ben (mond juk tör té né szek, õs tör té né -
szek, val lás tör té né szek tár sa sá gá ban) is mét vissza tér ni rá juk, és a biz tos nak ve he tõ
té nye ket kell az ér dek lõ dõk szé les kö re elé tár ni. Ma gam egy fon tos kér dés, a (ma -
gyar) „õs val lás” vizs gá la tát te kin tet tem át4 ilyen fel fo gás ban. Ko ráb ban egy ha son ló -
an fon tos té ma, a „ma gyar õs köl té szet” be mu ta tá sát kí sé rel tem meg, és no ha ezt ki -
hagy ták a nyolc kö te tes aka dé mi ai ké zi könyv (Ma gyar nép rajz) meg fe le lõ ré szé bõl,5

azért fel fo gá so mat még is is mert nek kel lett fel té te lez nem. Ter mé sze te sen in kább egy
szak mai ren dez vé nyen le het kri ti kai ész re vé te le ket ten ni, vi szont vá la szo kat meg fo -
gal maz ni, és bi zo nyos té nye ket évek vagy akár év ti ze dek múl tán is fi gye lem be le het,
sõt kell is ven ni. „Hon fog la lás ko ri folk ló runk” ku ta tói (no ha avant les lettres – az az
ma gá nak a fo ga lom nak a ki fej lesz té se elõtt) az utób bi két év szá zad (!) so rán olyan
sok ér té kes meg fi gye lés re, kö vet kez te tés re ju tot tak – nem csak az óta meg ha la dott té -
ves öt le tek re! Ter mé sze te sen most nem po lé mi át kí vá nok foly tat ni, in kább egy re -
mél he tõ összeg zés ke re te i re rá mu tat ni.

Ha egy szer majd el ké szül a ma gyar folk lór ké zi köny ve  – eb ben lesz he lye e té ma -
kör tü ze tes ki fej té sé nek. És ami képp a ko ráb bi ma gyar ság tu do má nyi ké zi köny vek is
egy-egy ge ne rá ció és ide o ló gia szem lé le tét iga zán sar kí tot tan kép vi sel ték – ez a so ro zat
so sem fog meg sza kad ni. Magyar folk lo risz ti kán kat so sem ér het te az a vád, hogy ne si -
e tett vol na õs tör té ne ti, hon fog la lás ko ri, kö zép ko ri stb. kö vet kez te té se ket le von ni a 19.
szá zad má so dik fe lé tõl el kez dõ dõ nép raj zi gyûj té sek ada ta i ból.6 Pe dig a ma gyar tör té -
ne lem ko rai kor sza ka i nak oly fon tos „komp lex” ku ta tá sa nem is egy sze rû do log. Nyil -
ván va ló tény, hogy egy folk lo ris ta ér ve lé se – mond juk – hon fog la lás ko ri hi e del me in -
ket il le tõ en (pl. hogy egy ál ta lán volt-e e kor ban ma gyar „tál tos” vagy „halottlátó”7) kö -
rül be lül ugyan annyi ra ér vé nyes, mint ha egy ré gész a szé kely nép me se kö te tek il luszt -
rá ci ó it (pl. égig érõ fa, hétsingszakállú tör pe, csil lag sze mû ju hász stb.) fe dez né fel a
hon fog la lás ko ri lo vak és em be rek felövedzését dí szí tõ fém ve re te ken8.

A to vább ju tás ér de ké ben el sõ meg jegy zé sem a „ter mi no ló gi á ra” vo nat ko zik. Nyil -
ván va ló, hogy né hány köz hasz nált szi no ni ma csak kö zel áll egy más hoz, ám még is
kü lön bö zik, és irá nyult sá gá ban is más fe lé-más fe lé mu tat. A „hon fog la lás ko ri köl té -
szet” más, mint az „õs köl té szet”. A „nép hit” megint más, mint a „né pi val lá sos ság”
vagy ép pen „a hon fog la lás ko ri ma gya rok val lá sai”. Mind ez ugyan köz tu dott le het ne
ná lunk, még is elég gé össze vissza szo kás e fo gal ma kat ke zel ni, még egyet len szer zõ,
sõt egyet len ta nul mány ese té ben is.

Gon do lom, nem kell il luszt rá ló pél dá kat idéz ni. Min den egyéb ér de me el le né re is
a ter mi no ló gi át il le tõ en sem mi lyen ilyen egyez te tés nem tör tént a Ma gyar nép rajz aka -
dé mi ai ké zi könyv kö te tei kö zött (még az egyes kö te te ken be lül sem). Pél dá ul a Nép hit.
né pi val lá sos ság kö tet cí me ezt a (tör té ne ti leg, tár sa dal mi lag ná lunk tel je sen in do kolt)
sor ren det ad ja. Ám ma gá ban a kö tet ben9 – bi zarr mó don – a „né pi val lá sos ság” elõbb
jön, mint a „nép hit – né pi tu dás” fe je zet. Va gyis ily mó don elõbb ol vas ha tó a „ma gyar
ka to li kus múlt” (a 332. lap tól), mint az „õs val lás” (az 502. lap tól). Ar ról már nem is be -
szé lek, hogy a ka to li ku sok „val lá sos éle té nek nép raj za” van (a 331. la pon), a gö rög ka -
to li ku sok nak csak „val lá si nép raj za” (a 425. la pon), a pro tes tán sok nak „egy há zi as szo -
ká sai és ma ga tar tás for mái” (a 443. la pon), a pro tes táns kis egy há zak nak vi szont „né pi
val lá sos sá ga” (a 482. la pon) van. Itt nem az egyes rész fe je ze tek szer zõi a hi bá sak. Úgy
lát szik, a nem mû kö dõ szerkesztõ(k) nem tudtá(k): mit mi nek ne vez ze nek.56
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Per sze e ter mi no ló gi ai és fo gal mi zûr za var hoz el len ve tés ként meg fo gal maz ha tó,
mi sze rint mind ez nem prob lé ma, mi vel van ne künk egy öt kö te tes Ma gyar nép raj zi le -
xi ko nunk, több mint öt ezer cím szó val, rá adá sul a mû a 20. szá zad nyolc va nas éve it
tük rö zi, sõt azon nem ze dé kek ala kí tot ták ki, akik nek az em lí tett aka dé mi ai ké zi -
könyv ben is dön tõ sza vuk volt.10 Ez a mun ka má ig a leg ter je del me sebb eu ró pai nép -
raj zi le xi kon – pá rat lan tu do má nyos tel je sít mény. Min den ki sze re pet kap ha tott ben -
ne, aki a meg írás ide jén tol lat ra gad ha tott. Csak ép pen az egye sí tõ és ter mi no ló gi ai ko -
he ren cia pá rol gott el va la hol. Hogy csak a fen tebb em lí tett fo gal mak kö zül sze mel ges -
sünk, van e kö te tek ben cím szó a kö vet ke zõk rõl: né pi hit vi lág, né pi val lá sos ság (de
„nép hit” cím szó nincs), a „val lás-” kez de tû cím szók hi á nyoz nak (itt csak uta lás van a
„né pi val lá sos ság” cím szó ra), és „õs köl té szet” cím szó sincs (saj nos/ter mé sze te sen).
Nincs „õs val lás” cím szó sem, ám itt az õs val lás ku ta tá sa cím szó ban még sem tu do -
mány tör té ne tet, ha nem egy min den do ku men tá lás nél kü li deskripciót is ta lá lunk,11

amely ben ilyen meg fo gal ma zá sok kö ve tik egy mást: „Az bi zo nyít ha tó nak tû nik, hogy
sá mán ja ik vol tak, a vi lág kép és koz mo gó nia azon ban csak ki kö vet kez te tett”;
„…akikkel ro kon né pe ink sá mán ja i nak a ma gyar meg fe le lõi, a táltosok”… Aki „ek kor
sa já tos öl tö zet ben (agan csos vagy tol las fej vi se let ben) egy fe ne kû do bot ver ve idé zõ
éne ke ket imp ro vi zált, ame lyek nek »haj, regõ rejtem« (’haj [szel le me ket hí vó no szo ga -
tó szó], ré vü lés sel ré vü lök’) ref rén az egyet len ál lan dó so ruk. A szel le mek se gít sé gé -
vel gyó gyí tott és meg tud ta mon da ni a tér ben és idõ ben tá vo li dol go kat.” A kér dés leg -
ki vá lóbb ak ko ri szak ér tõ je, Dió sze gi Vil mos ál tal írott cím szó nem hogy el iga zí ta na,
in kább két ség be ej ti a fi gyel mes ol va sót.  Itt ugyan is a biz tos ál lí tás, a le het sé ges és a
tu dó si fan tá zia tel je sen össze ke ve red ve je le nik meg. Dió sze gi az zal kez di cím sza vát:
„Az õs val lás természertesen csak fel té te le sen re konst ru ál ha tó”, ám ké sõbb már az
„agan csos vagy tol las fej vi se let ben egy fe ne kû do bot ve rõ” va la ki rõl esik szó (ez a „tál -
tos” le het) – aki rõl azon ban nem tud juk meg, hogy hol és mi kor, a hon fog la lás elõtt,
az után, eset leg a kö zel múlt ban meg fi gyelt ma gyar nép élet ben te vé keny ke dett-e.

Ha te hát az aka dé mi ai ma gyar nép raj zi ké zi könyv ol va só ja ter mi no ló gi ai el iga zí -
tást ke res ve az öt kö te tes ma gyar nép raj zi le xi kon hoz for dul, ott még ke ve sebb biz tos
tám pon tot ta lál. Nem vé let len te hát, hogy ná lunk annyi fé le fan taz ma gó ria je le nik
meg tu do má nyos mez ben az „õs val lás” és a „hon fog la lás ko ri folk lór” me zõ in. Nem
az egyes (rész)fejezetek, cím sza vak írói a fe le lõ sek azért, hogy az ál ta luk tu do má -
nyos vissza fo gott ság gal le írt szö ve gek part ta lan ná vál nak – mint hogy el fe lej tet ték
eze ket a kö tet szer kesz tõk át ol vas ni, egyez tet ni, egy ér tel mû vé ten ni.  Ami kor pél dá -
ul az em lí tett idé zet ben Dió sze gi „ro kon né pek rõl” be szél, ott õ a tel jes Szi bé ri át gon -
dol ja, ide ért ve ked ves né pe it, a nanájokat és karagaszokat egy aránt.  Ezt a kor tár si
szak em ber tud ja (?) – ám az aka dé mi ai ki ad vá nyo kat ol va só egy sze rû ol va só ugyan
hon nan fe dez het né fel?

Kü lön kell em lí te ni a rend szer sze rû ség prob lé má ját is. Im már majd fél év szá za da
(!) em lí tet tem elõ ször a mûfajhierarchia fo gal mát.12 Amint ak kor is, az óta is sok szor
le ír tam (be kell val la nom, mi ni má lis nak is alig ne vez he tõ si ker rel): az egyes folk lór
mû faj ok nem él nek egy más tól el szi ge tel ve, ép pen hogy rend szer sze rû en függ nek
össze egy más sal. Az egyik mû faj mó do su lá sa be fo lyá sol ja a má si kat. Az egyik fej lõ -
dé se jel zi, hogy a má sik ban is vál to zá sok ra kerül(het) sor. Ez az össze füg gés ugyan
bo nyo lul tab bá te szi vizs gá la tu kat, ugyan ak kor vi szont azt is le he tõ vé te szi, hogy az
egyik mû faj ra vo nat ko zó vagy on nan ép pen hi ány zó ada to kat vagy fel is me ré se ket
más mûfaj(ok) ese té ben is hasz no sít suk. Még en nél is to vább me he tünk, hi szen nem
csu pán a nép köl té si mû faj ok függ nek így össze egy más sal, ha nem ezek rend szer sze -
rû en kap cso lód nak a nép ze ne és nép tánc je len sé ge i hez és ter mé sze te sen a nép hit és
nép szo kás té nye i hez is. Hogy konk rét pél dát em lít sünk: ke resz tény le gen dá ink meg -
je le né se vagy ké sõbb a bo szor kány pe rek hi va ta los le foly ta tá sa nyil ván va ló an be fo -
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lyá sol ta a szó be li hi e de lem mon dá kat, ezek to vább élé sét és vál to zá sa it. A ke resz tény
ün ne pek be ve ze té se nem csak a je les na pok nak és az év ün ne pe i nek be osz tá sát szab -
ta meg, ha nem a mun ká hoz kap cso ló dó szo ká sok és hi e del mek mi lyen sé gét is. Szin -
te füg get le nül at tól, pon to san mi kor tól med dig volt a va sár nap csak ugyan a ’vásár,
pi ac, áru sí tás’ kü lön ki je lölt idõ pont ja, ez a „he ti vá sár”-rend szer ter mé sze te sen meg -
ha tá roz ta az e nap ra ér vé nyes táp lál ko zást, vi se le tet, a kö zö sen gya ko rolt egy há zi
vagy vi lá gi szo ká so kat.13

Az 1940-as évek tõl elõbb a svéd, majd az 1960-as évek tõl a né met folk lo risz ti ka
ve tet te fel az „Interessendominanz” (ural ko dó ér dek lõ dés, irá nyult ság) fo gal mát.
Ezen (pél dá ul az ag rár szo ká sok ese té ben) azt ért jük, hogy a zsák má nyo ló va dász kul -
tú ra he lyé be lé põ ter me lõ ag rár kul tú ra szá má ra más te rü le tek és el já rá sok a fon to -
sak, és ez tük rö zõ dik a hi e de lem lé nyek és a szo ká sok vi lá gá nak meg vál to zá sá ban is:
pél dá ul a ví zi és er dei szel le mek je len tõ sé ge csök ken, az ag rár dé mo no ké nõ.14

Hon fog la lás ko ri folk ló runk vizs gá la ta kor a rend szer sze rû ség és „irá nyult ság” fi -
gye lem bevé te le an nál fon to sabb kö ve tel mény, mi vel köz vet len (= egy ide jû) for rá sok
nél kül igen gyak ran csak ilyen mó don tu dunk vissza kö vet kez tet ni e kor szak ra.15

Ami a konk rét korszakmeghatározást il le ti, a ma gyar folk lo risz ti ka és nép rajz tu -
do mány ugyan úgy pe ri o di zál, mint a ro kon tu do má nyok. Nagy já ból mi is há rom idõ -
tar to mánnyal szá mo lunk. A „hon fog la lás elõt ti kor” vol ta kép pen a kul tú ra és nyelv
ki ala ku lá sá val kez dõ dik, és Kr. u. 896 kö rül ér vé get. Gya kor la ti lag e kor szak ra te he -
tõk az „õs”-je len sé gek (õs köl té szet, õs val lás stb.). Ma ga a „hon fog la lás ko ra” né hány
nem ze dék élet ide jét ad ja, kép sze rû en szól va az Etel köz bõl in du ló nagy szü lõk tõl az
új ha zá ba te le pü lõk uno ká i ig. Az õ éle tük ben mély re ha tó vál to zás kö vet ke zett be: mi
még is egy ön te tû nek szok tuk fel fog ni e kor sza kot. Pe dig a szó szo ros ér tel mé ben a
„hon fog la lás ko ri folk lór” ép pen ség gel a vál to zás szi no ni má ja le het. (Er rõl a té má ról
azon ban bõ veb ben és más al ka lom mal kel le ne be szél ni.) A kö vet ke zõ kor szak már a
ke resz tény ség fel vé te lé vel, a fe u dá lis ál lam meg szer ve zé sé vel já ró újabb nagy vál to -
zás: Gé za és Ist ván kor szak vál tá sa. Ám en nek vé gé re (leg alább is elv ben) van szi lárd
fo gó dzónk: Ma gyar or szág és a ma gyar nép – és ter mé sze te sen a ma gyar folk lór –
olyan lesz, ahogy ezt a kor tár si, kö zép ko ri, eu ró pai tár sa da lom mo del lek le he tõ vé te -
szik, gyak ran vas kény szer rel meg is szab ják. Temp lom ala pí tá sok, erõ tel jes tör vé -
nyek, a sok-sok tár sa dal mi konf lik tus (po gány lá za dá sok, di nasz ti kus ár má nyok és
küz del mek, nem zet kö zi mé re tû har cok stb.) jel zik, mi lyen ro busz tus is volt ez a kor.
Ab ban az idõ ben, ami kor az (él ve vagy hol tan?) po gány mód ra el te me tett Tonuzoba,
a meg va kí tott Va zul (pe dig ural ko dó hoz il lõ ne ve a gö rög baszileosz ’király’ szó volt,
hogy még bo nyo lul tab bá te gye a tényt), a bu dai hegy rõl le ta szí tott, majd lán dzsá val
át dö fött, vé gül ha lál ra kö ve zett Gerardo Morosini (= Szent Gel lért püs pök), a köz tu -
dat ban az õ gyil ko sa (egy szer smind Pietro Orseolo = Pé ter ki rály) meg va kí tó ja, Vata
élt – nem volt két ség afe lõl, hogy az esz mék vál to zá sa élet re-ha lál ra megy. A kor tár -
sak sze mé ben a „folk lór” nem va la mi lyen ár tat lan me nyecs ke kó rus szín pa di fel lé pé -
sé nek idil li kus dísz le tei kö zött, ha nem a ke gyet len ha tal mi harc kel lé kei kö zött ma -
radt meg vagy ala kult át ép pen. Az a bá jos je le net, amit az utó kor el kép zelt, mi sze -
rint Gel lért püs pök meg ta nít ja a ma gya ro kat a Bol dog asszony (!) tisz te le té re, nem is
annyi ra té ves, in kább bár gyú fél re ma gya rá zá sa a va ló ság nak.

Ez az em ber pró bá ló át me net ugyan ak kor nem vé let len és nem is vá rat lan. Sok-
sok elõz mé nyé rõl tu dunk. A ma gyar nyelv ke resz tény szó kész let ének igen fon tos
tag jai (mint pél dá ul az Is ten, ör dög, hit, imád, bûn, ün nep, sõt akár az írás, be tû,
könyv sza vak) mind ré geb bi ek a hon fog la lás nál, és a ke reszt és ka rá csony sza vak kal
együtt jel zik, mi lyen sok ré tû volt a ma gya rok kö ré ben az ilyen mû ve lõ dé si szó kincs.
Az is köz tu dott, hogy a „vereckei há gón be jö võ” hon fog la lók kö zött vol tak már ke -
resz té nyek, mo ha me dá nok és zsi dók is – egy szó val a kor nagy val lá sa i nak kép vi se -58
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lõi. Sõt a 11. szá za di nagy egy ház sza ka dás ál tal ke let ke zett több fe lé irá nyult ság sem
volt elõz mény nél kü li ná lunk: a hon fog la ló ve zé rek, majd ke resz tény ál lam ala pí tó
utó da ik sem csu pán egyet len irány ban tá jé ko zód tak: Bi zánc és Ró ma, Prá ga és
Passau, Salz burg és Nyitra – a szlá vok, ger má nok és ola szok egy aránt részt vesz nek
a ma gya rok meg té rí té sé ben.16 Sõt, amit ed dig is tud tunk, ám rit kán em lí tet tünk, már
a hon fog la lás elõtt is ta lál koz tak a ma gya rok az ari á nus gó tok kal, a zsi dó ka zá rok kal
meg a több fé le és egy más hoz ké pest is notorikusan kü lön bö zõ, önál ló ka u ká zu si ke -
resz té nyek kel.17

A „hon fog la lás ko ra” nagy já ból ugyan annyi ra egy sé ges és vál to zat lan az ide o ló -
gia, a val lá sok és a hi e del mek tör té ne te so rán Ma gya ror szá gon, mint  ha mond juk a
fran cia fel vi lá go so dás tól An tall Jó zse fig ter je dõ, ugyan úgy mint egy két év szá zad nyi
idõt ven nénk fi gye lem be. Ter mé sze te sen jo go sult akár a szû kebb (egyet len ge ne rá ci -
ó nyi), akár a bõ vebb (öt ge ne rá ci ó nyi) „hon fog la lás-kor ról” be szél ni. Ám itt mind járt
pon to sí ta ni is kel le ne azt: mi kor és mi lyen je len ség rõl be szé lünk. Meg azt is, ezen
idõ ben ma ga e je len ség (pél dá ul a „szent he lyek”) ön ma gá ban is ho gyan vál to zott.
(Már ha van er re vo nat ko zó an leg alább sej té sünk.)

Ami kor azon ban e kor szak di na mi kus, vál to zó jel le gét emel jük ki, a „hon fog la lás
ko ri folk lór nak” csak egyik alap vo ná sát hang sú lyoz tuk. Ugyan ilyen fon tos vo nás a
meg ma ra dás és fej lõ dés/gya ra po dás is e kor szak ban. Ze ne tör té né sze ink ada ta i ból
tud juk (és no ha ezek is az év szám ok sze rint ké sõb bi ek, ma ga a fo lya mat nyil ván nem
az el sõ írá sos em lí té sek kel kez dõ dött), hogy szin te fo lya ma to san je len nek meg új meg
új hang sze rek (és nyil ván eze ken ját sza ni tu dó ze né szek) a ma gya rok kö ré ben.18

Vé gül is a „hon fog la lás ko ra” egy új ha ta lom meg szer zé sé nek az idõ sza ka. Tud -
juk, még in kább sejt jük, hogy ez nem egy szer re ment vég be a ké sõb bi kö zép ko ri ma -
gyar ki rály ság egész te rü le tén. Va gyis, mond juk, a mai Kár pát al ja, Sza bolcs, Ba ra nya,
Bur gen land, Er dély, a Szerémség, Bosz nia ma gyar „hon fog la lá sa” nem egy for mán és
nem egy szer re kö vet ke zett be. Az át te le pí té sek/át te le pü lé sek kö vet kez té ben egyes
cso por tok (leg ki vált a szé ke lyek) ese té ben akár több hon fog la lást is fel té te lez he tünk,
kü lön bö zõ te rü le te ken. Ezek pon tos le fo lyá sát azon ban ma még in kább ke ve sebb,
mint több biz ton ság gal tud juk ada tol ni. Egyéb ként ez nem ka taszt ró fa, csu pán tény,
amellyel tör té ne ti folk lo risz ti kánk nak is szá mol nia kell: a tár sa da lom tör té ne ti fo lya -
ma tok biz to san így zaj lot tak le.

Hogy vé gül egy meg vi lá gí tó pél dát em lít sek, ter mé sze te sen sok kal jobb a for rás -
anya ga egy ké sõb bi fo lya mat nak, a kö zép ko ri ma gyar vár me gyék ki ala ku lá sá nak. Itt
vég re van nak fon tos írás be li do ku men tu ma ink, il let ve hi vat ko zá sok, hi szen jo gi lag,
ka to na i lag, gaz da sá gi lag ezek vol tak a tár sa dal mi élet erõ tel je sen (akár erõ szak kal)
ki ala kí tott ke re tei. Ám még itt is azt mond ja a tör té nész,19 hogy e fo lya ma tot pon to -
san még ma sem tud juk be mu tat ni. 1000 és 1150 kö zött ala kult ki a 71 vár is pán ság,
más fél év szá zad alatt, va gyis több ge ne rá ció éle té ben. És ezek mind egy szer re so sem
lé tez tek. Még meg sem szer ve zõd tek az új vár me gyék/vár is pán sá gok, ami kor egyes
ko ráb bi ak már el is enyész tek. Kö zü lük Szent Ist ván ko rá ban legfeljebb 29 lé tez he -
tett. És ké sõbb is, né hány év ti ze den ként mó do sul hat ezek szá ma, össze té te le. Mint -
hogy e ke re tek kö zött élt a nép – na gyon is ér de mes len ne meg vizs gál ni folk ló runk
ko ra Ár pád-ko ri „tör té ne ti föld raj zát” – no ha eh hez va ló di ada to kat ke res ni szin te a
le he tet len nel vol na ha tá ros.

Az axi ó ma a folk lo risz ti ká ban, hogy a né pi kul tú ra erõs lo ká lis ta go ló dást mu tat.
A ma gyar tör té ne lem is me re té ben tud juk, hogy a tö rök hó dolt ság és az ezt kö ve tõ új -
ra te le pí tés az or szág nagy ré szét il le tõ en dön tõ vál to zást ho zott. Va gyis a ma gyar
nép raj zi és folk lo risz ti kai te rep mun ka fény ko rá ban (a 19. szá zad kö ze pé tõl a 20. szá -
zad vé gé ig) össze gyûj tött ada tok a ma gyar folk lór re gi o ná lis ta go ló dá sát il le tõ en csak
né hány pe rem te rü le ten és Er dély ben kép zel he tõk el ré geb bi nek. Ma gam úgy gon do -

59

2014/8



lom, hogy a szó szo ros ér tel mé ben vett hon fog la lás ko ri folk lór még tör zsi-vér sé gi te -
rü le ti el ren de zést ta nú sít ha tott. Ezt tel je sen át ala kí tot ta a ma gyar vár me gyék meg -
szer ve zé sé vel lét re jött fe u dá lis ma gyar ál lam. Az „ek ko ri” folk lór már nem olyan,
mint a „hon fog la lás ko ri” folk lór volt.  

Azért ez sem baj: a mai gö rög folk lo risz ti ka sem az óko ri vá ros ál lam ok sze rint ta -
go ló dik, a zsi dók folk lór ja sem az ótes ta men tu mi 12 törzs sze rint. És no ha azt mon -
dom, hogy a Ma gyar nép raj zi at lasz tér ké pei nem al kal maz ha tók a hon fog la lás ko ri
folk lór ra – azért a ma gyar folk lo ris ták nak ma radt fel ada tuk – mind el mé le ti, mind te -
ma ti kus ér te lem ben.20

A hon fog la lás ko ri ma gyar folk lór ér tel me zé se nem csak nem ze ti fel adat – ha nem
iga zán ér de kes té ma, eu ró pai táv lat ban is. Nem sza bad lég vá ra kat építeni, fel kell
vet ni a for rá sa ink kor lá to zott vol tá ból kö vet ke zõ ne héz sé ge ket is. Ugyan ak kor tu do -
má sul kell ven ni, hogy e té ma kör pon tos ku ta tá sa az egész eu ró pai folk lór szá má ra
sok ta nul ság gal jár. Er re pró bál tam pe ri pa te ti kus mó don rá mu tat ni. 
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