
Hálás vagyok a Német Körnek, hogy a mai kiállí-
tás megnyitására való felkérésével alkalmat adott, 
hogy végiggondoljam a tárgyi és szellemi kultú-
ra, a hagyomány-átörökítés, önazonosságunk és a 
népművészet időszerű összefüggéseit.

„Valamely kultúra addig létezhet, míg megvannak 
benne a működéséhez szükséges összes feltételek, és 
rendezett eredményeket hoz létre, valamint saját nyel-
ve van. (…) A kultúrát is élő szervezetnek kell tekin-
tenünk. Ez az élő szervezet nem a levegőből, a talajból, 
a növényzetből és más környezeti adottságokból táplál-
kozik – noha szoros kapcsolatban van velük –, hanem 
a szellem és a gondolkodás melegágyából.” – olvasom 
Gunda Béla néprajztudós egyik kötetében.2 A kul-
túra – legyen szó akár népi vagy magas kultúráról 
–, mindenkor közösségeket teremtő és irányító erő. 
Csoóri Sándor hite szerint „a népi s a primitívnek ne-
vezett kultúrák ugyanolyan eséllyel torkollanak bele az 
emberiség egyetemes műveltségébe, mint az írásos, tör-
ténelmi kultúrák, és nem valami látszat-egyenlősdi, de 
valóságos egyenjogúság alapján.”3

Tarján Gábor néprajzos-muzeológus éppen a 
Pécsett töltött évei alatt mutatott rá, hogy a népi 
társadalmak legfontosabb egysége a kisközösség. 
„A család, a rokonság, a falu irányítja a viselkedést, a 
szokásokat, az erkölcsöt, ebből kilépni nem lehet. A kö-
zösséget szigorúsága mellett a biztonságérzet is jellemzi, 
a közös sors, érdekazonosság, az egymásért való szolida-
ritás védelmet nyújt, sőt az egyéniség kibontakozásához 
teret, biztos alapot ad. Mai szemmel nézve talán szű-
kek voltak a hagyományos falu mozgásterei, de ember-
méretük miatt a benne élők egy alapfokú mindenség 
középpontjában érezhették magukat. A kisebb közössé-
gek (falu, kistáj) tágabb körökhöz (népcsoport, nemzet) 
tartoztak, és a nagyobb egységet a közös nyelv, törté-

1 Elhangzott Pécsett, 2009. május 29-én, a Magyarországi 
Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének „Kárpát-
medencei élő kulturális örökségünk” c. kiállítása előtt, 
megnyitó beszédként.
2 Gunda Béla: A rostaforgató asszony. Múzsák Közműve-
lődési Kiadó, Budapest, 1989, 8. 
3 Csoóri Sándor: Élni az idő közepén. In: Visszanéztem 
félutamról. Helikon Kiadó, Budapest, 2004, 85.
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nelem és az együvé tartozás tudata fogta össze. Mind-
ezek együtt adták a közösség megtartó erejét, amely az 
ember számára az egyik legfontosabb támaszt jelentette 
és jelenti ma is…4 Ebben a népi kultúrában ember 
és természet szerves kapcsolata sokáig fennmarad, 
egységbe ötvözve ezáltal az anyag, szerkezet és 
funkció hármasságát az őt körülvevő s az általa te-
remtett tárgyi világban. Az alkotás a későbbiekben 
sem különül el a társadalmi élet többi területétől, 
a rítusoktól, szokásoktól, hiedelmektől. Ezen orga-
nikus egységben létezhet csak eredeti népművészet, 
amely – szemben a sokszor spekulatív l’art pour 
l’art művészettel – a kultúra többi területéhez ezer 
szállal kötődő, értékes alkotásokat terem.

A díszítés tehát a népi kultúrában nemcsak a 
szépség kedvéért születik, hanem jelentéssel bír, 
jelrendszert hordoz, magába olvasztva az adott 
közösség világképét, hiedelmeit, kollektív tuda-
tát. „Ez főleg a régi stílusú tárgyi világra érvényes, ahol 
még minden személyre szólóan, meghatározott céllal, 
önellátással készült: az ing hímzése, a kapubálvány fa-
ragása tulajdonjegyeket, óvó-védő szimbólumokat hor-
dozott, amelyeket ismert és értett az egész közösség. (…) 
Népművészetünk jelrendszerének alapelemei egyetemes 
vonásúak, a világ számos pontján és a korai kultúrákban 
is megtalálhatóak hasonló jelentésű elemi gondolatok.”5

Tudjuk, hogy úgy a folklór, mint a tárgyalkotó 
népművészet terén az 1800-as években jelenik meg 
az új stílus: fellazul a hagyományos szimbólum-
rendszer, elkülönül egymástól funkció és díszítés, 
a felsőbb osztályoktól átvett értékrend nyomán ki-
alakul a dísztárgyak világa, amely már csupán a 
vagyonhalmozás céljait szolgálja. Szintén Tarján 
utal rá, hogy ekkortól a hivatásosok kezébe kerül 
a tárgyak előállítása. „A kismesterek eleinte a parasz-
ti ízlésnek megfelelően dolgoznak, később már a városi 
divat irányítja munkájukat. A céhek felszámolódásával 
a gyáripar veszi át a használati tárgyak előállításának 
nagy részét. A társadalmi változások következtében így 
fejlődik át a népi kultúra a tömegkultúrába, az egyszeri, 

4 Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Mezőgazdasági 
Kiadó, Budapest, 1984, 6–7. 
5 Tarján, i. m., 7. 
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megismételhetetlen, emberre jellemző tárgyak helyét így 
veszik át az arc nélküli sorozattermékek.6

Az amerikás magyar Kepes György, a képző-
művész és szakíró, a vizuális tervezés egyetemi ta-
nára írta le egy helyütt: „egyéni és közösségi életünk 
zavarainak megoldása, természetes fejlődésünk kulcsa 
egy harmonikusan működő környezetépítésben rejlik. 
Egy olyan tartós állapot megteremtésében, amelyben a 
mai kultúra modern színvonalán ismét megragadha-
tunk valamit az ember és a környezet egységéből, abból 
az összhangból, amelyet a korábbi, egyszerűbb kultúrák 
megéreztek és megértettek már.”7 Mintha csak ugyan-
ezt a gondolatot folytatná Csoóri, amikor ezt írja 
nevezetes esszéjében: „S ha a parasztság mint hagyo-
mányőrző közösség föladta is a visszatérés esélyét, mert 
az ipari civilizáció föladatta vele, a népművészetben, 
népi kultúrában fölgyülemlett érzékenységet és tudást ki 
más vállalhatná egyelőre, mint az az értelmiség, ame-
lyik ennek a gyökérkeresésnek a történelmi fontosságát 
megértette.”8

Ebbe a vonulatba illeszthetőnek érzem a Ma-
gyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 
kezdeményezését a mai kiállítás életre hívásával, 
s a hozzá csatlakozó tanácskozás9 megszervezésé-
vel. Az egyesület az ország legkiválóbb kisebbségi 
kulturális közösségeinek egyike, amely a rendszer-
változás óta nem csupán saját népe önazonosságát 
ápolja, hanem bekapcsolódva a térség, az ország, 
a földrész vérkeringésébe, immár nemzetközi inte-
retnikus programokban is részt vesz. Az sem vé-
letlen, hogy az elmúlt esztendőben elnyerhették 
„A kultúrák közötti párbeszéd európai éve” logójának 
a használati jogát, lévén résztvevői az év hivatalos 
programjának.

6 Tarján, i.m., 9. 
7 Idézi Tarján, i.m., 11. 
8 Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. In: Visszanéztem 
félutamról, 224.
9 „Az épített, tárgyi, szellemi kulturális örökség újraérté-
kelése – a turizmus szemszögéből” címmel.

Felismerték, hogy egyfelől természetesen min-
den nép elsősorban a saját hagyományainak a 
fenntartásához ragaszkodik, de az évszázados 
együttélés folyamán számos ismeret, motívum ki-
cserélődik a szomszédos népek között, így kölcsö-
nösen a kultúrájuk részévé válik. Amennyiben az 
eredeti jelleg nem tűnik el, hanem gazdagodik e 
kölcsönhatás által, csak nyerhet mindkét kultúra a 
találkozás révén.

Volt gödöllői professzor barátom, a kiváló kul-
túrökológus Győri-Nagy Sándor sorai csak aláhúz-
zák a mai esemény jelentőségét: „Nem lehetséges 
sikeres eurokommunikáció, ahogy egyéb kommunikáció 
sem lehetséges anélkül, hogy a kommunikációban érin-
tett felek ismernék egymást. Ez triviális tény. Mégis 
úgy kísérli meg a civilizált Európa ezt az Európa sor-
sát hosszú távra eldöntő kontinentális kommunikációt, 
hogy kulturális alapjainkat tekintve lényegében semmit 
sem tudunk egymásról. (…) Minden kommunikációnak 
alapszabálya (…), hogy a kommunikációra készülő felek-
nek önmagukat is ismerniük kell.” 10

Ezt az önismeretet s egymás megismerését szol-
gálhatja az Önök kezdeményezése Magyarország 
és a megye élő kisebbségi kézműves (fazekas, vi-
seleti, famegmunkáló, kékfestő, szőttes) hagyomá-
nyának az együttes felmutatásával. Erőfeszítéseik 
mögött bizonyára ama felismerés is munkál, mi-
szerint a megmaradás, a folyamatos megújulás, a 
múltunkkal való megszakítatlan kapcsolat csak az 
értékes tradíció állandó életben tartása révén lehet-
séges. Merthogy „tudjuk, aki hagyományait nem őrzi, 
annak nincs jövője. Székely közmondással élve: ’Ha nin-
csen gyökér, nincsen fa.’”11 Örülök, hogy a magunk 
szerény eszközeivel segíthettük e nemzetiségi kö-
zösségek közötti „egy húron pendülés” létrejöttét.

10 Győri-Nagy Sándor: Fa ága rügyével. Magyar 
Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézet, 
Kiskunmajsa, 2008, 88–89.
11 Szondi Miklós: Történelmünkhöz magyarul. Magánki-
adás, Solt, 2009, 6. 


