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MINORICS TÜNDE 

Közösségek szellemi öröksége 
„Ne várj a kedvező alkalomra! Teremtsd meg!” (George Bernard Shaw) 

A Szellemi Kulturális Örökség védelméről szóló nemzetközi konvenció létrejötte 
A XX. század 70-es éveiben született gondolat eredményeképpen, miszerint a világ 
kulturális értékeit védeni kell, megszületett az épített és természeti örökség megóvá-
sa érdekében az UNESCO Világörökség Egyezménye. Az 1972-es Egyezmény jelen-
tős szerepet vállal abban, hogy évszázadok, évezredek kincsei ne tűnjenek el örökre. 
Azonban az eltelt évtizedek rávilágítottak arra, hogy kulturális kincseink köre e 
„kézzel tapintható” örökségnél jóval bőségesebbek, igaz, jóval nehezebben is meg-
határozhatóak. Azt a felhalmozódott emberi tapasztalatot, teljesítményt, tudást, mely 
létrehozta ezeket az épületeket, illetve amilyen gyakorlatban az megvalósult, nem képes 
megmutatni. Ugyanígy nem mutatja meg a kultúrák szájhagyomány útján terjedő tradí-
cióit, nyelvét, előadóművészeteket, társadalmi gyakorlatot, rituálékat, népszokásokat, a 
hagyományos népművészetek értékeit, vagy a természettel kapcsolatos tudást. 

E szellemi tudás létjogosultságát, ugyanakkor megóvásának szükségességét fel-
ismerve, hosszas előkészítés után 2003-ban az UNESCO elfogadta a Szellemi Kulturá-
lis Örökség védelméről szóló nemzetközi konvenciót. A szellemi örökség területén a 
következő listák felállítását kezdeményezték: a Representative List of the Intangible 
Heritage of Humanity és a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding, tehát egy az emberiség szellemi örökségének reprezentatív, vagyis 
közössége által elkötelezetten, támogatást élvezve éltetett hagyományokat tartalma-
zó, és egy sürgősségi, tehát veszélyeztetett, megszűnéssel fenyegetett szellemi örök-
ség listát. A harmadik kategória a „best practice", vagyis „legjobb gyakorlat” kifeje-
zéssel azokat a kulturális eseményeket, rendezvényeket, programokat minősíti, me-
lyek sokat és hatékonyan tesznek a megőrzésért és védelemért. 

A konvencióhoz 2006 őszéig 74 állam csatlakozott, köztük Magyarország is. A 
csatlakozást a jogszabályokból következő államigazgatási feladatok elvégzése mel-
lett széleskörű társadalmi egyeztetések előztek meg. 

Az állam lehetősége és feladata 
A konvenció olyan globális felelősségvállalást tesz lehetővé, mint ami a már „listá-
zott” világörökségi helyszínekkel szemben megvalósul, és egyben biztosítja a meg-
felelő jogi eszközöket a védelemre és megőrzésre. A csatlakozott államoknak min-
den rendelkezésre álló eszközzel törekedniük kell arra, hogy biztosítsák szellemi 
örökségeik társadalmi elismerését és tiszteletét. 

Természetesen helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is tudatosítani kell a kultu-
rális örökség megóvásának jelentőségét. Ez különböző típusú és nehézségű feladato-
kat jelenthet az együttműködők számára. 

Induljunk ki abból, hogy minden állam rendszeresen (kétévente) frissített listát 
állít össze a területén fellelhető megóvandó szellemi kulturális örökségről. A listára 
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csakis olyan örökség kerülhet, melyet egy közösség tart életben, de nem valami 
megcsontosodott, hanem élő, identitáshordozó formában. Tehát a védelem, vagy a 
segítségnyújtás is a közösséget támogatja, nem pedig az azt konzerválni kívánó in-
tézményt. Ennek kapcsán felmerül a nyilvánosság kérdése is, hiszen abban az eset-
ben, ha egy közösség nem kíván a listára felkerülni, megtagadhatja azt. Ugyanakkor, 
ha felkerült a listára, felelőssé is válik, mert a bennmaradás feltétele a folyamatos, és 
jelenben történő gyakorlat, illetve kifejeződés. Az örökség listára való felterjesztés-
hez benyújtandó pályázati anyag szempont- és követelményrendszere ezt részletesen 
megfogalmazza és hangsúlyozza is. Ehhez kell kidolgozni országonként a nyilván-
tartásba vétel és megőrzés módjait. 

A nyilvánosság, mint elérendő cél és eszköz jelenik meg az állami feladatválla-
lásban. Nélkülözhetetlen a közösségek tájékoztatása és tájékozódása, az együttmű-
ködési formák fejlesztése, valamint a háttér intézményrendszer kialakítása. Kiemelt 
szerepe lehet az ismeretterjesztést szolgáló közművelődési, oktatási és képzési for-
máknak, valamint a kutatások fejlesztésének és támogatásának. 

A nemzetközi együttműködések egyik formája a részes államok lehetősége a kö-
zösen (két vagy több állam által) benyújtott pályázatra, másrészt a segítségnyújtás, 
vagy annak igénylése. A segítség megvalósulhat pl. közösen kidolgozott tanulmá-
nyok, képzések, szaktudás, szakemberek, kutatási tapasztalatok cseréjével, infra-
strukturális, finanszírozási, vagy egyéb eszközökkel, módszerekkel. 

A jogi és adminisztratív eszközök megteremtésével nem csak határainkon belül, 
hanem határainkon túl élők számára is kedvező lehetőség nyílhat a kisebbségi kultú-
ra és identitás megóvásának biztosítására. 

A konvencióhoz csatlakozott országok kétévente kötelesek beszámolni az 
egyezmény által az országokra vonatkoztatott feladatok végrehajtásáról. Ez jelenthet 
egyfajta inspirációt, ám a listára kerülés megpályázása és elnyerése csak egy esély 
nemzeti kultúránk élő szellemi hagyatékának megmaradására. Szükséges és lényeges 
kerete lehet egy hosszú és felelősségteljes „vállalkozásnak”. Az igazi kihívás, hogy 
mit, hogyan, és mennyire elkötelezetten teszünk majd megőrzésükért, védelmükért! 

Hogyan valósulhat meg a tényleges védelem? 
Milyen intézkedések, cselekvések várhatóak a ratifikáló országoktól? Mit jelent a 
„védelem"? Hogyan is lehet védeni valamit, ami nem „megfogható”, hanem emberek 
tudásában, szándékában, cselekvéseiben, megnyilvánulásaiban, viselkedésében mu-
tatkozik meg? Mit jelent az élő gyakorlat? Mióta létezőt tekintünk élőnek? Vajon 
hogyan lehet majd megbirkózni a választás nehézségeivel? Milyen jogi, gazdasági, 
támogatási hátteret biztosítunk a védelemhez? Az eltelt évek, és bizonyára az elkö-
vetkező időszak is még sok-sok kérdést vet fel, vitákat fog kezdeményezni. 

A szellemi kulturális örökség fennmaradását célzó intézkedések között elsődle-
ges a szakmai és társadalmi kommunikáció biztosítása, a kutatás-gyűjtés, dokumen-
tálás. A megőrzés felismerést, támogatást, a közösségek demokratikus, tudatos, át-
gondolt megerősítését, állami-társadalmi összefogást igényel. 

Ahhoz, hogy a védelem és megőrzés eredményeként a jelen és a jövő generációi 
lehessenek a nyertesei, olyan, a kultúra területén korábban nem tapasztalt nemzeti és 
nemzetközi együttműködésre van szükség, amely az intézmények, a civil szerveze-
tek, a kutatók, a szakemberek, és ne felejtsük el a legfontosabbat, a közösségek aktív 
részvétele, közreműködése nélkül nem jöhet létre. 
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Sürgetően fontos, hogy a szellemi örökséggel kapcsolatos ismeretek bekerülje-
nek a közoktatás tananyagába, a felső- és felnőttoktatás kurzusai közé. A civil szer-
vezetek megfelelő támogatással, bevonással komoly erőforrást jelentenek, és ki-
hagyhatatlanok az ismeretterjesztésben. A feladatok koordinálása tekintetében a már 
meglévő intézményekre, szervezetekre alapozva regionális, illetve ésszerű területi 
szempontú intézmények létrehozása szükséges az együttműködések, a résztvevők 
bevonása, a feladatok kidolgozása, koordinálása, dokumentálása, és folyamatos 
követése érdekében. 

Lehetőség van egy olyan esély megragadására, hogy e mozgásban, változásban 
és mégis állandó értéket felmutató, jól bevált, értékes és hasznos aktivitásokat, mint 
kultúránk különös kulturális karakterű értékeit, értékfolyamatait rendszerbe helyez-
zük, és hogy az eddig egymással kevésbé érintkező nézőpontok találkozzanak. 

Olyan kulturális tőkét hozhatunk mozgásba, mely a közösségek erejét, identitá-
sát presztízs értékű energiává teszi, és inspiráló, motiváló erőteret hoz létre. Felhív-
hatja értékekre a figyelmet, és ezzel a „ráirányított” figyelemmel „felismerhetővé” 
válhatnak. Felismerhetővé a közösségekben, az országban, a világban. Tartást, büsz-
keséget, biztonságot adhat vissza közösségeknek. Jó érzést! Jól élést! Mert ahhoz, 
hogy jó legyen, meg kell élni! Az épített örökséghez hasonlóan használni kell. Ha 
benne lehetek, közöm van hozzá. Ha része (részese) vagyok, akkor fontos számom-
ra. Ha nem használom, nem élem, eltűnik, és akkor közöm sem lesz hozzá. Ha terjed 
a híre, inspirálhat másokat is, növelheti más közösségek presztízsét, aktivitását is, 
miközben állandóan figyelmeztet a közösségek felelősségre. 

A helyi közösségek szerepe tehát felértékelődik az örökségvédő tevékenységben. 
Sajátos együttműködés és egymásrautaltság jön létre a közösségeken belül, a helyi 
és regionális társadalmak között. Mind horizontálisan, vagyis a közösségek által, 
mind vertikálisan, tehát intézményesült (objektiváció) formában is épülhet a hálózat. 
A hagyományos kultúra kifejeződésére sok esetben jogvédelem szintjén kell lehető-
séget biztosítani, más esetben viszont a társadalmi keretek, beágyazottság és intimi-
tás miatt óvakodni kell a beavatkozástól. 

Az élő és aktív figyelem továbbfejlesztett értékként munkál. Az UNESCO által 
nemzetközi szintre emelt, ezáltal az államok által is elismerni „kényszerült” hagya-
ték visszahat a kötelezettséget vállalt állam felelősségére. Amilyen nagy a presztízs-
értéke a listára kerülésnek, legalább olyan nagy lehet a presztízsvesztesége a listáról 
való törlődésnek. 

Egy bevált közösségi gyakorlat, mint „hagyaték” 
Magyarország részéről már történtek kezdeményezések. Az egyik jelölt a határon 
túli magyarsághoz kötődik: egy Kárpát-medencében széles körben elterjedt népszo-
kás archaikus formája, a bukovinai székely betlehemes játék, az úgynevezett 
csobánolás. A magyar pályázati tervek ugyanakkor még nem véglegesek. Természe-
tesen sok-sok további magyar érték van még a tarsolyban, amelyek közös jellemzője 
az, hogy az eltűnés, megszűnés veszélye fenyegeti őket. Ilyen pl. a duda, illetve a 
dudakészítő mesterség, a kalocsai pingálás vagy a Budapest környéki sváb falvakban 
jellegzetes virágszőnyeg-készítés, esetleg a gyermekmesemondás műfaja. Miközben 
még nincs végleges terv, vannak máris olyan felmerült javaslatok, melyek esetleg 
érdekes szempontokat vetnek fel. Például a busójárás még nem került fel erre a listá-
ra, mivel az „ma is élő, sőt terjedő népszokás, de a kritériumrendszer alapján ez is 
jelölhető lenne”. (Hoppál Mihálytól idézett Illényi a cikkben) 
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2001 óta foglakozom a mohácsi busójárás kutatásával, és úgy gondolom hozzá-
járulhatok e kérdés megválaszolásához. 

A busójárás a szellemi örökség részének tekintem. A mohácsi sokácok (katoli-
kus horvátok) szokásait betelepülésük óta nagyon sok külső hatás érte. Változások-
kal ugyan, de a megőrzött, és a mai napig élő rítusokkal zajlik e farsangi karnevál. 

Kutatásom célja, annak a közös tudásnak a keresése volt, amely e farsangi nép-
szokás állandó alakjainak, a busóknak a viselkedését irányítja. A strukturális és 
tartalmi jellegzetességek mellett azokat a motivációkat vizsgáltam, amelyek a kar-
nevál ideje alatt a hétköznapitól eltérő, különös viselkedésre készteti őket. 

A mohácsi sokácok téltemető farsangi népszokásáról korábban megjelent írások 
az eredet kérdésével, az események dramaturgiájával, esetleg változásaival foglal-
koznak, de azt egyre inkább a város „színpadán” megjelenő idegenforgalmi látvá-
nyosságként jellemzik. Szereplőit általános jegyekkel írják le, egységesen jellemzik 
a viselkedésüket, térhasználatukat, kellékeiket. 

Kutatásom cáfolja ezt az általánosító megközelítést. Az utóbbi években jellem-
zően kb. 400 fő öltözik be farsang idején, és 20 önállóan, egymástól részben vagy 
teljesen függetlenül szerveződve, zárt csoportközösséget alkotva alakítják jellemző 
rítusaikat. Az egyes csoportok esetében elsősorban összetételüket, a tagok hierarchiáját, 
motivációikat, térhasználati szokásaikat vizsgáltam, beleértve a felkészülés időszakát és 
rendjét, a farsangi útvonalakat, az adott időszak rituális eseményeit, tárgyi kellékeit. A 
csoportok közötti azonosságok és különbségek elsősorban a strukturális-dinamikai jel-
lemzőkben, illetve materiális-tartalmi jellegzetességekben mutatkoznak meg. 

Jelen van a felvonulásos, jelmezes, városias jellegű karnevál, amelynek kialakí-
tásában idegenforgalmi szempontok is érvényesülnek, de az csupán a farsang csütör-
töktől húshagyó keddig tartó időszakának a rendező intézmények által összehangolt 
és megszervezett, majd programfüzetben kiadott, menetrend szerint zajló eseménye-
in mutatkozik meg. Az attrakció mellett, – mely valóban egy egységes, homogén 
módon jellemezhető busócsoport létezésének látszatát kelti – „busójárások” zajla-
nak. Párhuzamosan több csoportközösség létezik, amelyek egyedi, sajátos, a többitől 
eltérő jegyeket, jelenségeket mutatnak, és olyan szokásokkal rendelkeznek, melyek 
csupán a csoporton belül zajlanak, a közönség számára láthatatlanok maradnak. A 
farsang időszakán kívül is hatással van a csoportok tagjainak életére, befolyásolja és 
alakítja társadalmi viszonyaikat. Kutatásom szerint a busójárás életben tartója a 
közösségeken belül zajló hagyomány, nem pedig a turisztikai látványosságok meg-
szervezése. A „busók társadalmán” belül megélt élmények, csoportokhoz köthető 
szabályok rendje, az azokhoz való viszonyulás, annak elfogadása alakítja identitásu-
kat, és konstruálnak közös, csakis számukra jelenvalóvá tett világot. 

Vizsgálatomban a busójárást sokrétegű kulturális és társadalmi jelenségként ér-
telmezem, amelyben egy időben vannak jelen egy népszokás hagyományait őrző 
rítusok, az arra ható külső tényezők, valamint a résztvevők, viselkedésük által repre-
zentált belső világa. Szükséges tehát a történeti szemlélet, a kultúraközvetítő kom-
munikációs struktúrák, és azok hordozói, a média, a turizmus szerepének értelmezé-
se, és összevetése más nemzetközi, különösen európai példákkal. Napjaink ünnepi 
szokásainak, rítusainak formája, funkciója, tartalma folyamatosan változik, de kuta-
tásuk hozzájárul az egyén közösségi szerepének, társadalmi létezésének, ezen ke-
resztül a kultúra sokrétűbb értelmezéséhez. 

A néprajzi jelenkutatás és a kulturális antropológia elsősorban a kulturális sok-
színűség leírásával, rendbontó módszerekkel történő kutatásaival nyújthat teljesebb 
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képet a kultúráról. A kutató „beavatódására” van szükség, hogy képes legyen az 
adott kultúrát, a benne élők viszonyulásait az ő szemükkel látni és láttatni. A törté-
netileg feltárt kulturális elemeket nem a múlt reliktumaiként, hanem a jelen kereszt-
metszetében, egymáshoz való viszonyukban értelmezi. E sajátos módszerek lényege 
a kultúra adott történelmi kontextusban való vizsgálata, miközben arra kíváncsi, 
hogy a közösségben élő ember hogyan viszonyul a kultúrához. 

Szellemi világörökségünk feltárásában, gondos és felelősségteljes védelmében 
és megőrzésében jelentős szerepe és felelőssége van a néprajz és kulturális antropo-
lógia szakembereinek, a jelen kultúrakutatóinak. Mind kutatási eredményeik fel-
használása, mind a további kutatások ösztönzése és támogatása kiemelten fontos 
eszköze, kulcsa az elkövetkező évek eredményességének. 

Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Védelméről szóló egyezményéhez tör-
tént magyarországi csatlakozás értékes hozadéka lehet, ha figyelmünket, és aktív 
gondoskodásunkat a” hivatalos listán kívül” továbbélő szellemi örökségünkre is 
ráirányítja. 
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