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Csáji László Koppány

Robinson pávája
Diszkurzív és kreatív folyamatok 

a folklórban és a „magas m�vészetben”

Be kell vallanom – bár aki ismer, régóta tisztában van vele –, hogy amikor 

verset mondok, gyakorta átírom �ket. Beleteszek, elveszek, kicserélek egy-

egy szót vagy szótagot; és nem csupán saját verseimmel bánok ilyen alávaló 

módon, hanem másokéval is. A közönség és a saját hangulatom, gondolataim 

hatására, ennek tükrében, mintha újra átélném az alkotás varázsát. Talán ezért 

is szeretek verset mondani. Máskor egyszer�en kipótolom, ami nem jut eszem-

be. Mindazok, akik mondtak már verset közönség el�tt, tudják, mir�l beszélek.

Sohasem mondhatjuk el ugyanazt a verset, énekelhetjük el ugyanazt a 

népdalt. Hiszen a vers bennünk, általunk – az által, aki elmondja, vagy csak 

elolvassa, hallgatja – nem csupán „életre kel”, hanem meg is újul. Ahogy a 

term�talaj min�sége befolyásolja a beléje ültetett növény min�ségét, az alko-

tások is az el�adóban és a befogadóban válnak újra és újra létez�vé. Ezáltal 

kapja meg pillanatnyi és egyénenként változó értelmét, értékét. Újra és újra 

megnézik a festményt, meghallgatják a dalt, újraéneklik, vagy ihletet kapnak 

t�le és alkotnak valami újat. Ez a megannyi aktus folyamatnak t�nhet. Közis-

mert, hogy két ember sohasem olvashat ugyanúgy egy verset, nem jelentheti 

bennük ugyanazt, nem kelthet azonos érzéseket. S�t, még ugyanaz az ember 

sem mondhatja el a verset kétszer ugyanúgy. Sok el�adóm�vész mesélte már 

nekem, hogy nincs két olyan zenem�, nincsen két olyan dráma, amelyet két-

szer ugyanúgy játszanának el. Ki az, aki tud úgy drámát olvasni, hogy nem látja, 

nem képzeli el a szerepl�ket, a teret, amelyben a cselekmény zajlik? És nem 

ad hozzá magából is egy keveset…

Sokan éppen ebben látják az úgynevezett magas m�vészet és a népm�-

vészet vagy folklóralkotás különbségét: létezik-e egy szerz� egyedi, állandó 

formával bíró eredeti alkotása, egy stabil forma – vagy senki sem vindikálhatja 

magának a jogot arra, hogy a szerz�ségét és egy eredeti és egyedül pontos 

forma eredetiségét állítsa. Oszcillál-e egy változatlan és statikus objektum 

(mintegy ideálkép) körül az el�adott variációk sokasága, vagy épp ellenkez�-

leg, nincsen egyetlen eredeti alakja, mert éppen a változatokban él és folyama-

tosan formálódik? Olyan ez, mintha azt kérdezném: halott-e a m�, megöljük-e 

azzal, hogy leírjuk, publikáljuk, ezáltal rögzítjük, statikussá tesszük, vagy az 

éltet� közeg által él, s  folyamatosan – hiszen változik. Ez a változás azonban 

korántsem esetleges. Egyesek közösségi kontrollnak nevezik azt a folyamatot, 

amikor egyes egyéni kezdeményezéseket az adott közösség nem fogad be, 

és invariáns adatként pillanatnyiságuk egyediségében hullócsillagként t�nnek 

el. Ifjúkoromban, a rendszerváltozás id�szakában divat volt gimnáziumokban, 

templomokban, falusi m�vel�dési házakban betlehemezni. Az akkor formálódó 
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Musica Historica együttessel magam is megannyi fellépésen, haknin vettem 

részt. Én formáltam például Heródes alakját, fi gyelve a közönség reakcióit. 

Hiába alapult lejegyzett folklórgy�jtésen az el�adás, a színészek – és talán a 

zenészek is – gyakran egyéni ötletekkel, aktuális kiszólásokkal rukkoltak el�, 

alakították az el�adást, és a sikeresebb megoldások rögzültek. Így egy id� után 

már szinte önállóan „felgy�jthet�” el�adássá formálódott a darab. A zenei be-

tétek az el�adók profi zmusra törekvése miatt tovább fejl�dtek, és az el�adók 

– Csörsz Rumen István kamaszkori kezdeményezéséb�l – kit�n� zenekarrá 

n�tték ki magukat.

A  megannyi egyéni el�adás és a változatok sokasága, variálódása néha 

azzal jár, hogy egyes változatcsoportok egymástól egyre távolabb kerülnek 

formai vagy tartalmi jegyekben, máskor pedig épp ellenkez�leg, egyes mese-, 

dal- vagy motívumtípusok nemcsak hatnak egymásra, hanem tartalmilag vagy 

formailag közelítenek is egymáshoz. A folklór hagyományozódási folyamatában 

régóta ismert az affi nitás, de a szétágazás modellje is. A m� ugyanis változatok-

ban él, s így akár osztódhat, több típusra szakadva külön, párhuzamos életekbe 

kezdhet, átadhatja létét újabb „leszármazó” alkotásoknak, vagy épp különböz� 

szüzsék, motívumok, típusok közeledhetnek, egyesülhetnek viszonylag újszer� 

tartalommá. Miben nyilvánul meg a m� léte – egyediségében vagy sokaságá-

ban? Egy m�alkotás, egy festmény, épület vagy vers állítólag nem vet fel ilyen 

kérdést. De valóban ilyen végleges a különbség egy szerz� egyedi, rögzült 

alkotása és a folklór alkotásai között? (És itt ne csupán a „m�vészeti érték�” 

alkotásokra gondoljunk!)

A  folklóralkotások és népm�vészeti alkotási folyamatok szembeállítása a 

magas m�vészettel már jó ideje ismert, és nem csupán a magyar szerz�i jogi 

törvény (1999. évi LXXVI. törvény) fogalmazza meg az utóbbi, védett m�vek 

fogalmát akként, hogy azok „egyéni” alkotási folyamatok által létrejött „újszer�” 

és „eredeti” m�vek, eszerint csakis ezek tekinthet�k m�alkotásnak. A folklór-

alkotások ilyen védelemben az európai típusú törvények szerint – expressis 

verbis kizárják �ket – nem részesülhetnek, hiszen azok alkotója és jogtulaj-

donosa (elméletileg) egy-egy közösség vagy maga a „nép”; és nincs védhet�, 

„eredeti formájuk”. Ez az európai típusú állásfoglalás persze nem az egyedüli 

lehetséges megközelítés. Tudomásom szerint például egy másik kultúrkörben, 

Kínában, a  szerz�i alkotásokhoz és a szabadalmakhoz, találmányokhoz egé-

szen más koncepció szerint közelítenek: a  jogszabályok deklarálják, hogy az 

egyének által létrehozott alkotások a nép, a közösség tulajdonai, és így azokat 

a közkincsb�l kizárni, azok másolását, reprodukálását ellenszolgáltatásért füg-

g�vé tenni – a legtöbb esetben – tilos. Ezt a szempontot is érdemes fi gyelembe 

venni, amikor a tömeges „hamisítás” vádjával egy másik kultúrkör termékeit 

szankcionáljuk. Mindazonáltal a fest�k, zenészek egyéni alkotásait és a népm�-

vészet alkotásait ott is elkülönítve tárgyalják.

Leegyszer�sítve egy ilyen elképzelésben a pontszer� (más szóval „pontos”) 

egyedi forma és a folyamat, a mozgás, a változékonyság állna szemben egy-

mással. A mozgás régóta az élet szimbóluma, a megállás, a statikussá mere-

vedés, megfagyás pedig a halálé. Egy négysoros, kis versemben így hangzik 

ez: „Mentem – megállok / éltem – meghalok. / Csillagom lel�ttem, / ég az út 

mögöttem.” Nem az ég különböz� lehetséges jelentéstartományai és az ezek-
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b�l elágazó értelmezés-ösvények, nem is az út sokrét� szimbolikája fontos 

most számunkra, hanem az, hogy a folyamat léte maga az élet, megállni pedig 

egyet jelent a halállal. (Legalábbis a legkézenfekv�bb els� magyarázat szerint.)

A  folklóralkotás és a „magas” m�vészet elhatárolásáról szólva sokszor 

emelik ki azt is (f�leg az utóbbi másfél évszázad l’art pour l’art m�vészeté-

vel szembeállítva), hogy a folklór m�vészete sohasem volt öncélú. A  jelek és 

jelentések, a célok és erények rendszerében helye volt, tehát jelentése volt a 

legapróbb alkotásnak is. Ennek az állításnak mindkét oldalát vitathatónak tar-

tom: a m�alkotásoknak ma is kell hogy legyen valamilyen eszmei, esztétikai 

hátterük – amelyiknek saját bevallása szerint nincs, valójában annak is van: 

egyfajta világlátást, fanyalgó vagy szemforgatóan relativista, s�t gyakran fana-

tikusan nihilista eszmeiséget eltagadhatatlanul hordoz. Ugyanakkor a folklór-

alkotások mögött sem kell mindenáron jelentéseket kutatni. Egyik etnológiai 

terepmunkám alkalmával lázasan próbáltam kideríteni a pakisztáni Hunzában, 

hogy a szöv�szék oldalán miért vannak egyszer faragott indák és virágok, 

máskor hatosztatú körök, megint máskor keresztek (vagy épp semmi). Ezek 

a hunzakut m�vészet ismert mintái, és els�sorban azért alkalmazzák �ket, 

mert így szép. A szépség iránti emberi vágyat nem szabad lebecsülnünk – nem 

szabad a mai „modern” ember kiváltságának tekintenünk –, mert ez is egyfajta 

modernista evolucionizmus lenne. Persze korszakonként és közösségenként 

más és más lehet a „szép”, de a szépre törekvés mögött nem feltétlenül húzó-

dik meg racionális okoskodás vagy jelentésekre váltható szimbolika. Ett�l még 

elkezdhetünk belemagyarázni – vagy az adatközl�kkel belemagyaráztatni  – 

tudatos vagy tudat alatti jelentéseket, asszociációkat. Kis noszogatásra akár 

négy-ötféle „magyarázattal” is szolgálhatnak adatközl�ink. Persze nem értik, 

hogy ez miért fontos nekünk, de fontosnak tartják, hogy valamit válaszoljanak. 

Tudomásul kell vennünk, hogy néha az elemi esztétikai igény is utat tör, nem 

csupán a tudatos formai/tartalmi törekvések. Javasolták nekem, hogy vessem 

össze a szöv�székre vésett motívumokat más hunzai mintákkal. Tény, hogy 

minden általam ismert és szöv�széken alkalmazott motívum része volt a hun-

zakutok ismert díszít�m�vészetének, és bizonyára nem lett volna szabad bár-

hogyan kidekorálni az adott eszközt. Azonban attól, hogy az ornamentika egy 

bizonyos hagyományozódott mintakészleten belüli, még nem feltétlenül kell 

mögöttes „hátsó szándékot” feltételeznünk alkalmazásukkor. Az alkotó lehet, 

hogy tényleg csupán valami szépet kívánt rájuk faragni, és abból merített, ami 

rendelkezésre állt: a  hunzakut díszítések készletéb�l. Ez is egyfajta indirekt 

közösségi kontroll, ami egyre gyakrabban ad teret „kihágásoknak”: autó- vagy 

bicikli-minta faragására gondolok például.

Hasonlóan járt el véleményem szerint sok népi fazekas is, aki a tányérok-

ra, kancsókra festett motívumoknál ugyan nem esetlegesen és korántsem 

bármit, de nem is feltétlenül „kódolt üzeneteket” kívánt alkalmazni. (Bár néha 

igen.) Ett�l még a használónál tapadhatott egyikhez-másikhoz ilyen vagy olyan 

többletjelentés vagy történet, ami utána a tárgyakat egyedivé tette. Így tesszük 

egyedivé mi is saját tárgyi környezetünket. Az eredetileg akár tömeggyártásban 

készült tárgyakhoz is kapcsolódó történetek, értelmezések és jelentések által 

egyedivé vált érték és státus jelent�ségét a néprajztudomány is felismerte. 

Hazánkban svéd és német mintára Fej�s Zoltán kezdeményezésére indult ilyen 
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jelleg� újszer� tárgygy�jtési misszió (a  MADOK program). Ezek szerint tehát 

nincs eleve adott és a tárgyat változatlanul meghatározó szimbólumrendszer és 

racionális jelentés, hiszen az változik a használók és a tárgy élettörténete által. 

Éppen ezt mondtuk el az el�bb a m�alkotásokról is… A m�- és a népm�vé-

szeti alkotás is egyediségében létezik számunkra, és így tesszük saját világunk 

részévé. Enélkül „halott” tárgy volna.

Nem számomra merült fel el�ször a kérdés: létezik-e m�alkotás önma-

gában? Vagy csak lehet�ség, ahogyan egyes szibériai népek képzeletében a 

megszületend� lelkek ülnek sorban a kozmikus fa ágain? (Kis testük hangtalan 

vacog.) A m�vek is meghalhatnak – esetleg újjászülethetnek. A világ, amelybe 

a m�vek beleszületnek, befogadóik külön-külön kognitív tartalma. A m� hullhat 

az út szélére, kövek közé vagy tüskés bozótba, de hullhat tápláló, éltet� talajra 

is. Amikor Paul Klee-t – a közszájon forgó történetet legalábbis általában hozzá 

kötik, bár � Feuerbachra utalt – megkérdezték, hogy mi szükséges egy m�al-

kotás befogadásához, hosszú és m�vészettörténetileg értelmezhet� fejtegetést 

vártak t�le, de � csak annyit válaszolt: „egy szék”. (Valójában alkotói vallomásá-

ban olvasható az anekdota kiinduló gondolata.) S vajon azért szükséges a szék, 

hogy megkíséreljük az alkotó szándékait h�en feltárni, megismerve a m� apró 

részleteit, a  mikrotörténet-írás módszereivel kutatva az alkotás folyamatát, 

körülményeit, az egyre apróbb részleteket, vagy inkább azért, hogy bennünk, 

a rászánt id� és elmélyülés által új életre keljen? Vajon mennyire köti meg egy 

m�alkotás saját értelmezését? És mennyire szükséges a befogadáshoz a m�-

vész ismerete, az alkotás kontextusának megismerése? Van olyan m�, amelyik 

az alkotó ismerete nélkül is tág kapukat nyit a befogadók értelmezéseinek, 

érzelmi változásainak. Mások ezernyi irányban eresztik szét a közönséget. 

Vagy épp talányosnak és semmitmondónak t�nnek mindaddig, amíg keletke-

zési körülményeik, utóéletük, az alkotó néhány kis titka ki nem derül. Sokszor 

az alkotók maguk is újra- és újraértelmezik m�veiket. Máskor fölöslegesnek 

tartják az értelmezgetést. De a m� ett�l még így is, úgy is egyedi jelleg�. Az 

értelmezésekt�l saját objektivitásává átlényegülve vajon még önmaga marad? 

Vagy megsokszorozódik bennünk?

Szerz�i jogi törvényünk védi a m� integritását (változatlanságát), tiltja az 

engedély nélküli átdolgozást. Itt valóban az állandó forma jelent�ségér�l van 

szó. A változtatást, torzítást néha nagyon szigorú társadalmi szabályok is tilt-

ják – védikus szigorral fi gyelik ma is, hogyan kell továbbadni és el�adni egyes 

verseket, gondoljunk például arra, mi történik, ha valaki belesül a Nemzeti dal-

ba vagy a Himnuszba, vagy ha megváltoztatja (l. például a társadalomban él� 

„..hozz rá” / „…hozz reá” folklorizálódási/szövegromlási vitát). Néha a festészeti, 

építészeti vagy más iskolák olyan szigorú elveket, elvárásokat fogalmaznak 

meg tagjaik felé, hogy elég egy virágos stukkó, és a Bauhaus kategóriát már 

megtagadják a mégoly arányos téglatestekb�l álló épülett�l is (és akár új cím-

két kaphat: pl. posztmodern eklektikává lesz). Gyakran a folklóralkotásokat is 

szóról szóra vagy szigorú szabályok szerint kell elmondani, lefesteni, a rituális 

cselekedet elvégezni és így tovább. Egy-egy ráolvasást, népi imát, közmondást 

vagy szólást stb. nem volt szabad változtatni (ett�l persze még módosulhatott 

az id�k során), tehát nem feltétlenül kell az el�re nem tervezett tartalmi vagy 

formai változásokra gondolnunk akkor, amikor a folklór alakulási folyamatait 
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vizsgáljuk. Az átlényegülés (módosulás) ennél sokkal tágabb fogalom: ha egy 

archív fi lmr�l megtanult táncot egy csoport a színpadon ad el�, a mozdulatok 

legh�bb változatlansága ellenére sem lesz „ugyanaz” a tánc. Nem is lehet, hi-

szen – ahogy láttuk – az alkotás a kontextusával együtt él. Ebb�l a szempontból 

a szerz�i jogi törvény törekvése eleve lehetetlenre irányul: a m� bekerül az id�-

be és az értelmezések láncolatába. Elkezd élni. Egyedisége új és új formát ölt.

Japánban a fametszetek, festmények alkotói közül számosat ismerünk 

(gondoljunk a kit�n� Hokusaira). Sokaknak azonban még a neve sem maradt 

fenn, de stílusok, irányzatok és témák szerint jól csoportosíthatók – más és más 

elemeket, stílusjegyeket, mintákat alkalmazó id�szakokra, csoportokba, s nem 

alkotóik szerint. Hokuszai az ukijo-e („a tünékeny világ képei”) stílus névtelen 

alkotói közül n�tt ki egyetemes m�vészi nagysággá. Ezeknek a m�vészek által 

alkotott m�veknek „alsó” határa nem is igen van, hiszen egyszer� selymeken, 

lakkárun és más tárgyon is megjelennek jellegzetes ábrázolások. Pedig ezeket 

már sokszor a népm�vészet „névtelen mesterei” készítették, és a közösség 

viszonyulása is lényeges abban, hogy befogadja-e „kultúrjavai” közé (az alko-

tás pillanatában a szerz�, az el�adó a közösségben szinte sohasem névtelen). 

A japán társadalom korántsem homogén, és már nagyon régóta nem „törzsi” 

jelleg�. Voltak udvari és elit m�vészeti körök, és voltak paraszti, népi alkotások, 

egyszer� emberek kedvesen „együgy� alkotásai” és a városi kézm�veseké is. 

Mégis, vagy talán éppen ezért, egy-egy faluban vagy nagyobb térségben a (nép)

m�vészet néhány mesterére még sokáig emlékeznek halála után is, alkotásai 

kit�ntek a hasonló díszítés�, formájú, tartalmú, de kevésbé megbecsült alko-

tások közül. Aztán alkotásaik megmaradnak, nevüknek emlékezete elhomályo-

sul, majd elhamvad. A világon mindenhol ismert a „lokális hírnév” jelensége, 

a  specialisták általában jól meghatározható, köztiszteletben álló személyek, 

akkor is, ha egyszer� parasztok (vagy épp zsellérek, mint Fedics Mihály), tehát a 

„népm�vészet” közegében is létezik hírnév és személyes szellemi t�ke. A loká-

lis hírnév határa persze változó. Miért, az ún. elit m�vészetben talán mindenki 

világhír�? A szerz�k nevei, az alkotások sorra elenyésznek, s maradnak tanú-

hegyekként kiemelked� m�vészóriások, akikkel egész korszakokat jellemzünk, 

elfeledve, hogy ezernyi névtelenné lett alkotó vette �ket körül. Még a m�vészeti 

kislexikonokba felvett alkotók zömét is alig ismerik a szakmabeliek is… A név-

telenség (ami leggyakrabban csak a mi ismereteink hiánya, mert nem ismerjük 

az adott kort vagy közösséget) sem a legpontosabb kritérium tehát. Hol van 

akkor a magas m�vészet „alsó” és a folklór „fels�” határa, érvényesülhet-e folk-

lórfolyamat a magas m�vészetben? És az egyediség a folklórban?

Úgy döntöttem, hogy néhány konkrét példát, esetet és anekdotát fogok 

felvetni azzal kapcsolatban, hogy valóban szembeállítható-e ez a két ideáltípus 

(a folklóralkotások és a m�alkotások világa). Hol a határ az alkotások létrejöt-

tének két válfaja között? Azt a legtöbben nem vitatják, hogy m�vészi értéke, 

els�rangú és átüt� ereje lehet egy népdalnak vagy más népm�vészeti alkotás-

nak is, mint ahogy lehet sekélyes és silány egy nagy m�vész egyéni, eredeti 

alkotása – és persze fordítva. Az elméleti különbség tehát nem min�ségi, ha-

nem tipológiai. A velük foglalkozókat és az alkotókat néha éles szembeállásra 

készteti ez az elképzelt határ, és egymással néha még csak szóba sem állnak 

az egyiket vagy a másikat m�vel�k, rosszabb esetben fanyalogva lesajnálják a 
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másik típus alkotóit. Ezért szükséges lehet némi töprengés azzal kapcsolatban, 

hogy valóban ilyen er�s oppozícióról van-e szó.

Íme az els� példa: kislányom rám szól, ha nem ugyanazokkal a szófordu-

latokkal mondok el egy mesét, hogy nem „jól” mondom. Sokaknak ismer�s ez 

a jelenet. A mese mégis mindig más és más egy kicsit – hosszabb, rövidebb, 

humorosabb, vagy tartalmaz egy meglep�, új fordulatot. A szóhasználat során 

a szavak nem mindegyike ugyanolyan fontos. Kislányom nemrég elkezdte az 

iskolát, és elkezdett írni. Az állatfi guráit megtöltötte személyiséggel, az anyu-

kák és apukák más, roppant fontos elfoglaltságuk mellett gyakran mesélnek 

gyerekeiknek; le is írt néhány mesét, csodák csodája, hasonlókat, mint amiket 

szüleit�l is hallott, de az általa elvárt szófordulatok közötti szövegfolyamatban 

olyan egyedi vonások, ötletek, tömörítések és újítások jelentek meg, amelyek 

megdöbbentettek – átsugárzott egyénisége az egyszer� meséken is. A mesék 

ett�l persze még „ugyanazok” maradtak. Aztán felolvastattam vele a m�vét. 

Minduntalan felemelte tekintetét, hozzáf�zött néhány gondolatot, vagy csak 

jelent�ségteljesen gesztikulált. A különös az, hogy bátyja azt mondta, � sokkal 

„pontosabban” tudja megírni húgánál a történetet, s � szintén teljesen egyéni 

módon szólaltatta meg a mindenki számára jól ismert egyik mesét, esetében 

A kiskakas gyémánt félkrajcárját. Mindkét gyermek személyiségére ráismer-

hettünk, s ha nem tudtuk volna eleve, hogy melyiket ki írta, akkor is azonnal 

rájövünk. Szerencsére nem vesztek össze, hogy melyiküké az igazi mese, hi-

szen jól tudom, hogy valójában csakis az enyém az.

Egy másik közismert történet arról szól, amit kedves tanárom, Andrásfalvy 

Bertalan mesélt az egyik óráján, miszerint Martin Györggyel egy erdélyi – talán 

mez�ségi – faluban járva a neves néptánckutató eltáncolt egy archív doku-

mentumfi lmen látott táncot, amelyet éppen abban a faluban gy�jtöttek (l. feed 

back). A falubeliek közül az egyik férfi  egyszer csak felkiáltott: nézzék csak, az 

öregapám táncát táncolja! És valóban – a fi lmen a rég elhunyt bácsi a jól ismert 

legényest táncolta, de úgy, hogy egyénisége átsugárzott rajta: így nem táncolta 

azt senki sem. Mindenki felismerte, egyéni stílusa, mozdulatai halála után is 

felidézték alakját.

Lappföldön, ahol Európa sokak szerint legarchaikusabb népzenei hagya-

téka található, a megszületett gyermekeknek saját, egyéni népdalt, „személy-

jojkát” ad a közösség. Bizonyos szempontból ezáltal válik valaki a tagjává. 

Ahogy n�-növekszik az adott személy, és esetleg f�z�dik hozzá valami új, 

meghatározó élmény, ez a dal változhat, akár gyökeresen is. Amikor a számik 

(lappok) egy távol lév�t meg kívánnak jeleníteni, vagy a szó mélyebb értelmé-

ben „inkarnálni” szeretnék �t, elég személy-jojkáját elénekelni. Sokkal több ez, 

mint emlékezés. Ez a változó, mégis egyéni dal végigkíséri az egyén életét, s�t, 

halála után is alkalmas bizonyos szempontból „feltámasztására”.

Hogy visszatérjünk a táncosokhoz, egy közismert anekdota szerint egy 

alkalommal valamelyik tánccsoport egy réges-régi fekete-fehér dokumentum-

fi lmen látott táncot tanult meg, s  a koreográfi ában egy egészen különleges, 

egyéni szólótánc is megjelent. Nagy sikere volt az el�adásnak, így elkezdtek 

utánajárni, hogy a gyakorta ismételt mozdulatok kinek a jóvoltából születtek 

meg, s milyen inspirációból. Az indította el a keresgélést, hogy kíváncsiak vol-

tak, hogyan születhet ilyen kimagasló tehetség� újító. Kiderült azonban, hogy a 
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férfi , aki a felvételen táncolt, egy sánta bácsi volt. Igyekezett volna � a többiek 

által is táncolt mozdulatokat végezni, de testi fogyatékossága ezt nagyban ne-

hezítette, így törekvéseib�l egy általa csököttnek tartott utánzás lett csupán. Ezt 

kés�bb a nem falubeli néz�k és a táncos szakma nagy, egyéni leleményként 

fedezte fel és adta tovább. Újabb és újabb táncosok tanulták meg, s már-már 

nevet is adtak e külön típusnak, mire kiderült, hogy mi is a háttere. Így már 

nem érdekelte �ket, a táncosok „leszoktak” az ilyen prózai magyarázattal bíró 

koreográfi a betanulásáról, hiszen az ideálkép megmaradt: valami „tisztán kö-

zösségit” akartak.

Az Egri Tanárképz� F�iskola magyar szakos hallgatóinak a hatvanas évek-

ben többek között olyan szakdolgozati feladatuk volt, hogy gy�jtsék fel népi 

mesterségek különleges fogalomkincsét, szóhasználatát. Egy ilyen gy�jtésr�l 

szóló ismert történet a következ�. Az egyik diák tanácstalanul indult útnak, és 

Felnémeten elpanaszolta gondját egy kopasz, karakán parasztembernek, aki 

megnyugtatta, hogy egyet se tartson Bakos tanár úr feladatától, majd � segít 

neki. Elvitte a pincéjébe, és a kapától a mustfokolóig, a  prést�l a lopótökig 

minden eszközre, minden eljárásra mondott valami ízes magyar szót vagy 

kifejezést. A dolgozat kit�n� lett, meg is jelent, s a fi ú büszkén ment elújsá-

golni adatközl�jének a fejleményeket. Az öreg kissé hunyorogva rákacsintott, 

és közölte, hogy az els�t�l az utolsó szóig � találta ki a szavakat, hogy a fi út 

megmentse a bukástól. A szavak olyan „magyarosan” hangzottak, hogy a „ta-

nulatlan paraszt” még a nyelvészprofesszorokat is megtévesztette vele. A törté-

net mélysége abban áll, hogy a szavak nem egyszer� halandzsák voltak, hiszen 

ekkor szemet szúrt volna „invariáns” jellegük. A szavak beleillettek – volna – a 

nyelvbe. Azóta a történet közismertté vált, és állítólag (egyesek szerint) az öreg 

által kitalált néhány szót mások is használni kezdték, annyira jó rátalálásként 

érzékelték: id�ben eltolódva bár, de a gy�jtés megfelelt az elvárásoknak – ke-

vesek által ismert közkinccsé lettek: tájszavakká.

Az azeri nagykövetség egyik konferenciáján a törökség körében ismert 

egyik „népi eposz”, a Köroğlu desztán m�faji kérdésér�l, besorolási nehézsé-

geir�l tartottam el�adást. Ez az epikus, általában prózai, de verses betétekkel 

t�zdelt alkotás számtalan változatban ismert, Türkmenisztántól Anatóliáig. 

Specialisták adták el�, és udvari közegben éppúgy ismert volt, mint a nép köré-

ben. A történet h�se, Köroğlu egy mitikus korban született, táltos lóra tett szert, 

és megannyi kalandja után megfáradtan találkozott – az azeri variáns szerint – 

a puskás emberekkel, akik elfogták. Kit�n� költ�iséggel és mély mondanivaló-

val bíró hosszú, egész kötetnyi alkotás. Az egyes változatok személyhez kötöt-

tek, hiszen legtöbbször ismerjük az el�adójukat. Ismerjük tehát azt, hogy kinek 

a fejében állt össze ilyen vagy olyan formájúvá a m�, amelynek néhány variánsa 

bizony nagyon távol áll egymástól. Minden énekmondó specialista állítja ugyan-

akkor, hogy ez hagyományos m�, nem � találta ki, és még a verses betétek 

is – amikor a szerepl� versben szólal meg vagy fogalmazza meg gondolatát – 

a hagyomány általi tekintéllyel csendülnek fel, de az egyes „alkotók” más és 

más stílusában. Kérdés, hogy ilyen esetben valóban a sz�kebb értelemben vett 

folklóralkotással van-e dolgunk egyáltalán, hiszen a „magas” m�vészetben is 

ismert az a jelenség, hogy egyes hagyományos mesét – gondoljunk csak a Lear 

királyra vagy a Csongor és Tündére – nagy szerz�k átdolgoznak, adaptálnak. 
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Itt azonban másról van szó: maga az el�adó deklarálja, hogy ez a m� nem az 

övé, nemcsak felhasználta, hanem „inkarnálta”, visszaadta a közösségnek az 

ismert történetet, nem tekinti magát a szó modern értelmében „szerz�nek”. 

Koroglu népi h�s, történetét legalábbis f�leg nem az elit kedvelte. Aşik Veysel 

és más, név szerint jól ismert aşik költ�k énekelt verseit ma széltében-hosz-

szában népdalok gyanánt is éneklik, ismerik, s  bár er�sen áthatja a török 

folklór világa, egyediségükhöz kétség sem fér. Sokrét� gyökerekb�l épül fel 

ez a m�faj: többek között az udvari díván-költészet szerepét, a perzsa és arab 

hatásokat és a muzulmán bektaşi rend tanait emelik ki a népköltészet mellett. 

Nem egyértelm�, hogy tekinthetjük-e egyáltalán folklóralkotásoknak ezeket a 

dalokat. A nép Anatóliában is gazdag folklórkincset hagyományozott. Létezett 

ugyanakkor nem is egy „másik” közeg, kvázi párhuzamos univerzumok, ha úgy 

tetszik, „magas folklór”. Például a szultáni udvarok elvárásainak és szokásainak 

er�terében m�köd�, vagy az egyházi közösségekben. Az udvari költészet és a 

szó sz�kebb értelmében vett népköltészet bonyolult kapcsolatáról jelen tanul-

mány keretei között nem tudok részletesen beszámolni, err�l inkább Sudár Ba-

lázs munkáit érdemes elolvasni. A lényeg itt csupán annyi, hogy az egyéniség 

és az eredetiség, illetve a hagyományos formák és minták dialektikája mindkét 

közeg alkotóit áthatotta.

Nagyon hasonló következtetéseket vonhatunk le olyan epikus m�vekb�l, 

amelyeket általában a h�sköltemények közé szoktak sorolni. Egy krími tatár 

népi eposz, Ádil szultán története elmeséli, hogy az oszmán szultán felkéré-

sére hogyan verekedik át magukat a krími tatárok a Kaukázus hegyein, hogy 

az oszmán-törökök szövetségében megtámadják Perzsiát. A  szerelmi szál és 

az egyéni sorsok mélyen költ�i sorozatán és a tragikus végkifejleten elgon-

dolkodva egy történész-turkológus barátom, Sudár Balázs vette a fáradságot 

és utánajárt, hogy a sok változatban lejegyzett m�vet összevesse a „történeti 

h�séggel” és az elérhet� kora újkori történeti forrásokkal. Kiderült, hogy a 

gy�jtések idejéig eltelt mintegy háromszáz év alatt a történet gerince h�en 

�rizte a történeti eseményeket, jól beazonosíthatók voltak a forrásokban is 

meg�rzött egyes mozzanatok. A h�ség a szájhagyományozódás ellenére meg-

maradt. A variálódás tehát nem az esetleges és akárhogyan történ� változtat-

gatást érinti, az epikus gerinc, vagy a rövidebb m�veknél egy-egy motívum, 

egy-egy szófordulat rendkívül sokáig megmaradhat, mintha szívósan tartaná 

magát valami eredeti maghoz, melyb�l az újabb és újabb alkotás folyamatosan 

kivirágzik. A hagyományozódásban a változtatásnak tehát van korlátja. A fenti 

példához visszatérve, egyik gyermekem sem cserélte ki a kiskakas próbáinak 

logikus sorrendjét, a kakas célját, tehát a gyémánt félkrajcár visszaszerzését, 

és néhány fontosnak ítélt, betartott és betartatott szófordulatot (ezt kimondva 

is jellegzetes ritmussal és hanghordozással mondják).

Már említettem a népi imák, ráolvasások tanulságát: szóról szóra kellett 

ezeket hagyományozni, és más folklóralkotásokkal ellentétben a szövegh�ség 

fontos kívánalom volt. Kevésbé szigorúan ez érvényesül a szólások és közmon-

dások, illetve más m�fajok esetében is. Azok, akik helytelenül mondták el a 

szöveget, nem érték el a kívánt hatást. Ez a szigorú kívánalom persze nem ve-

tett gátat bizonyos mérték� variálódásnak. Az antik irodalom és vallástörténet 

egyik csúcsteljesítménye, a Védák esetében tudjuk, hogy ezeket sokáig tilos 
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volt leírni, a védikus himnuszok mégsem „egyöntet�ek”, a változási folyamat 

– kell� kutatói alapossággal – tetten érhet� bennük is.

Bizonyos szempontból hasonló ehhez a h�séges hagyományozódáshoz a 

kanonizált ikonfestés az ortodox egyházban (hogy ne menjünk vissza az antik 

görög m�vészet és Praxitelész kánonjáig). Rubljov munkáinak egyénisége át-

sugárzik a szigorú szabályokon. Például egy távol-keleti fest�- vagy más m�-

vészeti iskola a kívánalmaknak és stílusjegyeknek nem megfelel� kihágásokat 

bünteti azzal, hogy az alkotót vagy az alkotást nem tekinti helyénvalónak és a 

m�vet megsemmisíti. Vajon a mi európai m�vészetünkben nem nézték-e ki, 

nem nevették-e ki eleinte az impresszionistákat, majd a szürrealistákat, kubis-

tákat, s nem váltak-e ezek az izmusok mára mégis „hagyományos”, elismert 

iskolákká? S�t, mára nem tekintenek-e egy impresszionista vagy konstrukti-

vista stílusú festmény kortárs alkotójára úgy, mintha a fejl�désben elmaradott, 

„ókonzervatív” alkotó lenne? Nem m�ködnek-e a mai m�vészeti életben is 

olyan trendek, amelyek alapján szabályszer�ségek érvényesülnek? Nem kelet-

keznek-e er�terek irányzatok, m�vészettörténészek vagy galériatulajdonosok 

által preferált – „futtatott” – stílusok, alkotók körül? A piaci kényszer és a siker 

utáni vágy nem sarkall-e m�vészeket arra, hogy idomuljanak, „el�írásokat”, 

elvárásokat kövessenek – néha nagyon is szolgai, unalomig ismételt módon? 

Nem érvényesül-e az az elvárás ma is, hogy az egyes m�helyek alkotói bizo-

nyos íratlan szabályokat tartsanak be alkotási folyamataikban, s nem lesz-e né-

ha megkülönböztethetetlen egy-egy alkotó festménye, zenem�ve, verse vagy 

akár életm�ve más alkotók hasonló stílusú munkáitól? A m�vészet termékei-

nek dönt� többsége – fi noman szólva – tucatáru, hasonlóan a tárgyi népm�vé-

szet remekei körül létrejöv� hatalmas holdudvarhoz. Mennyiben más egy naiv 

népi alkotó, aki inkább utánoz és követ, mint egy stílusokba mereved� „neves” 

m�vész? Egy alkalommal bátyám kortárs könny�zenei bemutatót tartott ne-

kem kedvenc együtteseib�l. Csak a legjobbak! – mesélte. Egyszer azt mertem 

kérdezni t�le, hogy ez már egy új szám-e? Micsoda? – felelte. – Meg�rültél? Ez 

már egy új együttes! Persze lehet, hogy csupán az a bizonyos szék hiányzott 

számomra, amit Klee ajánlott az elmélyüléshez.

Közismert az a folyamat, amikor Csokonai, Pet�fi  vagy mások verseit nép-

dalokként, akár megzenésítve éneklik, sokszor arról sem tudva, hogy ki zenésí-

tette meg, vagy hogy az adott m� egy eredeti versre vezet vissza, hiszen nem-

ritkán „bele is nyúl” a szövegbe a folklórközeg. Ezek a Neumann által „alászálló 

kultúrjavak” kategóriáiba sorolt alkotások csak az érem egyik oldalát képviselik. 

Sokszor elfeledkeznek Neumann elméletének másik felér�l, amelyben ellenté-

tes irányú – a népib�l az elitkultúra felé ható – áramlásról esik szó, a mintegy 

„fölszálló kultúrjavak”-ról. A páva szimbolikusan is felszállt a vármegye házára. 

Erre példa a Kis kece lányom izlandi pályafutása, 20. századi bekerülése az 

izlandi köztudatba, elizlandiasodása és már-már nemzeti dallamukként ko-

molyzenei m�vek alapmotívumává válása. Ez azonban más kérdést is felvet: 

nem csupán a „magas” m�vészet folklorizálódhat, vagy kerülhetnek be – ahogy 

láttuk – folklóralkotások a magas m�vészetbe (folklorizmus), hanem egyes 

alkotók akár elhomályosult szerz�séggel, anonim módon is részt vesznek a 

folklór alakulásában. Egy alkalommal Nepálban voltam tanúja annak, hogy egy 

tehetséges árva fi ú, Száila Szurendra Buramagar, aki elkísért hosszú gyalog-
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utamra a Himaláján, faluról falura járva a helybeli khám népdalok ritmusára és 

dallamára saját verseit is énekli, vagy meglév� dalokhoz illeszt új sorokat. Ezt a 

helybeliek sokszor nagyon kedvelték. Amikor néhány hét múlva visszatértünk e 

falvak közül némelyikbe, Száila dalaira emlékeztek, és énekelték �ket. Máskor 

Száila csak megsúgta, hogy ennek a dalnak a szövegét valaha � találta ki az 

ismert dallamra. Az ismert és újszer� modulok keveredése, illetve dallam- és 

ritmikai folytonosság okozhatta ezt a könny� befogadást. Kíváncsi lennék, hogy 

most, a heves polgárháborúk viharai és tizenöt év után vajon éneklik-e ezeket, 

s ha igen, emlékeznek-e alkotójukra is… Ez a példa nem azért fontos, hogy 

bemutassam, vannak kreatív népi alkotók is, hiszen ez kézenfekv�. Azért fon-

tos, hogy lássuk: milyen hamar válhat egy név szerint ismert újító alkat dala a 

folklórhagyomány részévé, válhat lényegtelenné az alkotó személye.

A Kalevala megjelentetésekor Lönnrot ismerte azt a vádat, hogy egymástól 

elváló elemeket, történeteket f�zött egybe, amikor megalkotta a fi nn népi eposzt. 

Lönnrot úgy védte meg magát, hogy elmondta a bevezetésben, bizony � is híres 

kantele-játékos, kiváló énekes hírében áll, és tud megannyi epikus népi éneket 

– ezeket az általa ismert alkotók is egyéni stílusukban mondják el, kiegészítik 

vagy akár rövidítik azokat. Miért ne egészíthette volna ki � is hasonló módon a 

gy�jtött történetet – más szóval fogalmazhatta volna úgy is, miért ne tehette vol-

na egésszé azt, ami szerinte eltörött? Akkoriban a folklóralkotások közlésekor a 

hasonló stilizálás, átírás még általánosan elfogadott volt. A történet jelent�sége 

számomra most abban áll, hogy maga a jól ismert szerz� tekint úgy magára, 

mint aki a nép tagjaként ugyanúgy jogosult az alkotási folyamatban részt ven-

ni, mint bármelyik más népi specialista. Ha belegondolunk, ebben van is némi 

igazság, mégis relativizálja az egyéni és a közösségi alkotás határvonalát. Ne 

gondoljuk, hogy Lönnrot egyedi ezen a téren, vagy hogy ez egy régi, 19. századi 

jelenség csupán. Sok más néphez hasonlóan a mordvinoknál és az udmurtoknál 

a „nemzeti eposz” összeállítása már-már nemzeti üggyé vált, és az értelmiség 

színe-java fáradozott azon, hogy a gy�jtött töredékek végre teljes eposszá változ-

zanak. Máig a nemzeti értelmiség legnagyobbjai között tartják számon azokat, 

akik a gy�jtés után a kompilációs munkát elvégezték: Szergej Csavajn a mari 

Ének Csotkar vitézr�l eposszal kapcsolatban, az udmurtoknál Mihail Hugyakov 

orosz tudós és Kuzebaj Gerd a Dorvizsi udmurt eposz összeállításával, Szaronov 

a Masztorava mordvin eposz összeállítása miatt, és még sorolhatnánk. Arany 

János hiába vette tervbe hasonló nemzeti eposz összeállítását, nálunk ilyen átfo-

gó, népi gyöker� irodalmi m� sajnos nem keletkezett. Pedig a folklór itt sem vált 

el élesen a népit�l, hiába próbálják máig szembeállítani a népit az urbánussal, 

a parasztit a nemesivel: ugyanannak az almának a két felér�l van szó.

Küll�s Imola és nyomában Csörsz Rumen István nemrégiben felfi gyelt egy 

jelenségre, amelynek során a kora újkori, kéziratos vagy akár ponyvairodalmi 

alkotások egymásba úgy mennek át, olyan folyamatot alkotnak, ahol az átvéte-

lek és a „továbbírások” vagy épp szépítések-jobbítások a magas m�vészet és a 

népköltészet közötti, általuk a „közköltészet” kategóriájával illetett különleges 

alkotási folyammá szervez�dtek. Megannyi m� számos változatban élt, az ere-

deti szerz�ket néha lehetetlen azonosítani, máskor azonban jól meghatározha-

tó az eredeti forrás. Ráadásul a népm�vészet stílusa, formavilága gyakran hatja 

át ezt a közköltészetet, nem kevésbé a „magas” m�vészet alkotásai is komoly 
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er�teret jelentettek az egyes m�vek, versikék, dalok létrejöttekor. Mivel a két 

folklorista nem tartotta sem a folklórba tartozónak, sem a „magas” m�vészet-

be tartozónak ezeket a sokszor nem túl eredeti alkotásokat, így ezek határán 

elhelyezve nevezte el ezt a jelenséget „közköltészetnek”. (Ahogy Csörsz Rumen 

István meghatározza, sokszor csak a lel�helye miatt sorolható egy-egy szöveg 

a közköltészetbe, pedig akár népköltészeti alkotás is lehet.) Keszeg Vilmos az 

utóbbi évtizedekben hangsúlyozta azt az eddig jelentéktelennek tartott témát, 

hogy a folklór nem csupán szájhagyományozódás vagy beletanulás révén, ha-

nem írott formák variálódásában is megjelenhet. Így vált egyik közismert ku-

tatási témájává az írott folklórjelenségek vizsgálata – hímzett, majd nyomtatott 

falvéd�k feliratai, írott gondolatok kerámiákon vagy akár emlékkönyvekben. 

Ezek mind-mind a folklór legújabb kori változatait jelentik. M�vészetelemzésé-

ben Richard Taruskin rámutat, hogy „a dokumentumok önmagukban nem al-

kotnak hagyományt, mert a hagyomány közvetítést (agency) igényel, s a do-

kumentumok nem szólíthatják meg egymást” (ford. és idézi: Szegedy-Maszák 

Mihály, in: Text and Act: Essays on Music and Performance, New York�–�Oxford, 

Oxford University Press, 1995, 20.). Itt tehát a kerámiafeliratokban, a  v�fély-

könyvecskékben, falvéd�kön és más hordozóközegen megnyilvánuló folklórra 

is igaz megállapítást tesz: a befogadók és az alkotók együtt teszik a folyamatot 

él�vé. E kett�sségre már Bogatirjov felfi gyelt, aki kidolgozta a folklórra vonat-

koztatva az „aktívan kollektív” – „passzívan kollektív” és a „produktív” – „impro-

duktív” kultúrjavak fogalompárjait. Ahogy láttuk, Taruskin az objektív formával 

bíró m�alkotásokra érvényesen fogalmaz meg hasonlót.

Nem csupán a folklór és a „magas m�vészet” területér�l vehetünk azonban 

példákat. A vallási élet és az egyház sem mentes a folklórfolyamatoktól. Nem 

a szokásokba és a hagyományba beépül� pogány ünnepekr�l, szimbólumok-

ról akarok most szólni, hanem a szigorúan vett liturgiáról és szent énekekr�l. 

Gondoljunk például a gyönyör� és archaikus görög katolikus liturgiára, ahol 

ugyanakkor szinte falvanként vagy kistérségenként más és más dallammal 

éneklik Aranyszájú Szent János liturgikus énekeit és az egyéb szent énekeket, 

s ahol a csöngetés kötött rendjét egy-egy közösségben meg lehet változtatni 

egy-egy ministráns vagy pap szándékai szerint. Erdélyi Zsuzsanna fi gyelt fel a 

népi imádságokra, amelyek részben archaikus imák népi változatai, máskor 

varázsigék, ráolvasások utódai, megint máskor népdalszer� formát öltenek, 

de a folklór részei. Egyházi énekeink java részénél kisebb-nagyobb kutatásra 

van szükségünk ahhoz, hogy rábukkanjunk egy-egy szent emberre vagy ének-

szerz�re, aki megalkotta �ket. Máskor, például az Ómagyar Mária-siralom 

esetében ilyen felismerést a források korlátozottsága miatt már nem tehetünk. 

Képes Géza az orhoni türk feliratok fordításakor vette észre, hogy az Ómagyar 

Mária-siralom csodálatos ritmikájával, költ�i eszközeivel (legalábbis tipológiai) 

párhuzamot mutat Bilge kagán halotti siralma öccse, Kül Tegin ravatalán: körür 

közüm körmezteg / bilir biliğim bilmezteg / bolti (…), ami annyit tesz Képes 

Géza fordításában: „szemem szemlél szemetlen, / ért� értelmem értetlen / 

ámul (…)” stb. Domokos Péter hasonló költ�i eszközöket észlelt a fi nnugor 

népek népi- és szépirodalmában.

A  vallás, a  rítusok világa sem nélkülözi tehát a folklórfolyamatokat. Már 

Clifford Geertz érzékletesen leírta, és volt szerencsém ezt nekem is tapasztalni, 
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hogy az indonéziai Balin a rituális, örök küzdelmet bemutató maszkos „Barong 

táncjáték” táncosai nem egyszer�en színészek. S�t, a  szó sz�kebb értelmé-

ben nem is azok. Egyszer� emberek a településr�l. A dramatikus játékban a 

boszorka és a h�s Barong vég nélküli – soha el nem döntött – kozmikus küz-

delmét jelenítik meg (nem a jó és a rossz csatáját, hanem egyfajta dialektikus 

megszüntetve meg�rzést), kötött formában, mégis mindig máshogy. Amikor 

Barong megjelenít�i felveszik a maszkot – átváltoznak. Hiszen Barongot, a kö-

lyökkutya kíváncsiságával és egy h�s harci képességeivel megáldott humoros 

sárkányalakot ketten jelenítenek meg – átváltoznak. Néha ez olyan erej�, hogy 

vissza sem tudnak térni korábbi énjükhöz ebbe a világba. Ez az átalakulás, az 

egymásba hatoló életek az egyén és a rituális személyiség, a  hagyományo-

zódott dramatikus játék és a szerepl�ben inkarnálódó egyén menthetetlenül 

eggyé válik – még ha csak id�legesen is. Nincs két ugyanolyan Barong-el�adás, 

még akkor sem, ha történetesen ugyanazok játsszák is a f�h�söket. Pedig ren-

geteg szabály, dramatikus és zenei el�írás határozza meg a kézmozdulatoktól 

a párbeszédekig a játék szerepl�inek és a kísér� zenészeknek szinte minden 

hangját és mozdulatát.

Az egyéniség kérdése a busójárásban is jól vizsgálható. A busócsoportok 

és vezet�k szerepe, csoport-attribútumaik, a csoportalakulások dinamikája és 

rivalizálása rendkívül pezsg� folklórfolyamatokat jelent. Annak ellenére, hogy 

a sokác hagyomány immár az UNESCO és hazai szabályok által védett formát 

és keretet kapott, s�t, ahogy egyesek szemére vetik, turistalátványossággá (is) 

vált. A tagok és csoportok ebben az új közegben is éltetik a hagyományosság/

egyéniség dinamikáját. Bár az egyéni ötletek, változatok hagyományos keretek 

közötti rendkívüli sokféleségét látjuk, m�ködik a közösségi kontroll (persze 

hogy nem zökken�mentesen és nem viták nélkül, de ez természetes). Egyes 

vezet�k, csoportok mintaadókká válnak, mások nem. Nehéz lenne pusztán az 

új társadalmi közeg és a turizmus miatt kizárni a folklór kategóriából azokat 

a jankeléket, maskarákat vagy busókat, akik az újszer�, mégis egyértelm�en 

felismerhet� maszkok és „megszokott” csínytevések hagyományos kereteit 

feszegetik. Igen, a „közönségnek” is mutogatják magukat – hiszen ma ilyen a 

társadalmi környezet és a befogadó közeg. Az lenne görcsös „leválás” a folklór-

ról, ha valami let�nt kor vagy néhai társadalmi csoport unalomig ismételt „újra-

játszásává”, fanyar múltidézéssé silányodna e hagyomány. Vegyük tudomásul: 

a turizmus is egy (új) közeg.

Térjünk vissza egy kicsit Nepálba! Kánkrí faluban találkoztam egy szerel-

mespárral, akik a helyi szigorú csoportendogámia miatt nem házasodhattak 

össze. A  leány a kámi, a fi ú a khám népcsoporthoz tartozott. Néhány helybeli 

szerelmes dalt énekelt a fi ú a lánynak a mezei munkák alatt, ezzel üzent. A lány 

megházasodott, de hamar megözvegyült. Aztán a n� dalban „válaszolt” a férfi  

énekére. A közösség ezt nem helytelenítette. A szomszédos falvakban is ismert 

dalok azonban új életre keltek „felelget�s” el�adásmódjuk által, és más dalokat 

is elkezdtek „átírni” ilyen formára, hogy „közös” repertoárjukat kib�vítsék. Híres 

énekessé váltak a szerelmesek, akiket szívesen hívnak a környékbeli falvak ün-

nepeire is. Amikor fi lmre vettem egy hosszú, egész éjszakás mulatságot, és azt, 

hogyan kérlelik �ket a falubeliek, hogy énekeljenek, rájöttem, hogy a közösség 

valójában az érzelmeiket nemcsak hogy elfogadja, de élvezi is ezt a mély drámai-
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ságot, az egymás mellett él� szerelmeseknek a társadalmi tabu általi áthághatat-

lan feszültségét. Ebb�l azonban olyan el�adásmód fakadt, ami kezd elterjedni, 

szomszédos falvakban is: a szerelmi „felelget�s” mintegy új m�fajjá válik (kérdé-

ses, hogy ennek közeli és távoli folklór-párhuzamaival a tipológiai hasonlóságon 

túl van-e bármi kapcsolata az így kialakuló helyi stílusnak/m�fajnak).

Talán joggal kaphatok olyan kritikát, hogy példáimat a modern, s�t poszt-

modern társadalmaktól a hagyományosabb, s�t, néha egészen archaikusnak 

t�n� társadalmakból egyaránt merítem. A  magam részér�l nem tartom sze-

rencsésnek azt, ha élesen elválasztjuk a törzsi, a feudális vagy akár a modern 

társadalmat, és mer�ben más modelleket próbálunk rájuk er�ltetni. Persze azt 

sem, ha ezek sajátosságait összemossuk vagy összekeverjük. A nyilvánvalóan 

komoly strukturális különbségek mellett a jelen témánk szempontjából mégis 

a szélesebb merítés volt számomra fontos: nem korlátozhatom fi gyelmemet 

csak a magyar vagy csak a 20. századi változásokra. Amir�l beszélni szeretnék, 

sokkal általánosabb jelenség.

A  társadalom, és vele együtt a folklór néha gyorsabban, néha lassabban 

változik, közege is, tartalma is, formái is. Miért éppen ma ne lennénk tanúi ha-

sonló nagyarányú változásoknak? Ha a városi legendák (ún. modern mondák) 

vagy az internetes fórumok történeteit, anekdotáit, folklórjelleggel állandósu-

ló (de mindemellett változékony) jel- és szóhasználatát vesszük fi gyelembe, 

rá kell jönnünk, hogy az, amiben most élünk, nem mentes a folklór alkotási 

folyamataitól, és bár sokszor kihullik közüle néhány típus, néha egész jelen-

ségcsoportok, de a társadalom ma is élteti a saját folklórját. Ha a folklórt a 

múlthoz kötjük: lehorgonyozzuk, megbéklyózzuk. Ha változási folyamatainak 

megálljt parancsolva olvasókönyvek, szöveggy�jtemények, népdalfüzetek 

egyes darabjaira akarnánk csupán alkalmazni, hogy ez volt valaha az, ami má-

ra „kihalt: a folklórkincs”, éppen éltet� elemét�l, a diskurzustól és mozgástól 

fosztanánk meg. Azonban a folklór utat tör: ha csupán arra gondolunk, hogy 

leírva is hány variánsa található meg a stilizált, s�t, horribile dictu, átdolgozott 

nép(szer�) meséknek, már-már azt gondolhatnók, hogy a leírt változatok is a 

szó folklorisztikai értelmében vett variánsok, és most, hogy a gondolatot gyak-

ran leírják, a folklór törvényszer�ségei itt is érvényesülni fognak. Érvényesülnek 

is. A folklór tehát, ha akarjuk, ha nem, tovább m�ködik, változik, fejleszti vagy 

elsorvasztja azt, amib�l összeáll. Talán maga is kommunikációs folyamat, ha 

úgy tetszik, szimbólumrendszer, ha úgy tetszik, diskurzus vagy gondolatfolyam 

– akárcsak a m�vészet maga, amelynek a magas m�vészet is egy része. És nem 

is csupán a m�vészet…

Szent Ágoston az id� mibenlétér�l szólva megjegyzi: „Ha nem kérdezik 

– tudom. Ha kérdezik – nem tudom.” Valahogy így vagyok a folklór és a szép-

m�vészet vagy „magas m�vészet” viszonyával. Érzem, tudom, hogy a kett� 

más: de a határ folyton elhomályosul el�ttem, a kett� egymásba hatol. A fogal-

mak határai elmosódnak, és bár érezzük, tudjuk a különbséget, hogy mit�l más 

egy költ� vagy egy fest�, mint a népm�vész, nem szabad azt hinnünk, hogy 

ez valami „teljesen más” alkotási folyamat lenne. A határok elmosódnak, s a 

közönség, a társadalom is változik. Mindkét típus jellegzetességei egymásban 

is megfi gyelhet�k. Egymásba hatolnak és megtermékenyítik egymást. Attól, 

hogy egyesülnek s gyermeket nemzenek, a n� nem válik férfi vá és a férfi  sem 
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n�vé. Gyermekük mégis „mindkett�”, és mégis új, valaki más. Így a m�vész és 

a szabályok, legyen akár népm�vész vagy „szépm�vész”, interferenciájukban 

hozzák létre a m�vet. S amint létrehozták, az új, önálló életre kel, s már nem 

csupán azé, aki alkotta, de nem is csak a közösségé – mindkett�jüké. Legyen 

az akár egy ismert m�alkotás vagy egy falusi mester kulacsa. Használhatósága 

vagy hatása, mindenesetre önálló élete révén ismerszik meg, hogy mennyit 

számít. Hiába válna befejezetté egy m�, az alkotási folyamat tovább tart a be-

fogadókban. Ez a második, harmadik, sokadik élete.

Talán én is túlságosan a m�vészet és az alkotás fel�l közelítek a kérdéshez, 

holott a folklór ennél sokkal tágabb, hiába koncentrálunk el�szeretettel csupán 

a m�vészileg értékelhet� megnyilvánulásaira. Terjedelmi okokból most lehe-

tetlen bemutatnom mennyire hasonló er�terek és súlypontok érvényesülnek a 

szokások, a köszönések, a modern és nem modern mondák, történetek, vic-

cek, technikák és nevelési, munkahelyi magatartások, az élet egész területén. 

A tetoválástól a falvéd�k és kancsók, tányérok és más kerámiák felirataiig, az 

internetes fórumoktól a diák-sztorizásig az emberek éhsége a hírek, a humor, 

az érdekesség és a világot ismer�ssé, élhet�vé tev� szabályok és magatartás-

minták iránt bizonyos szempontból máig töretlen. Ha minden folyton új lenne, 

a  világ menthetetlenül idegen lenne számunkra, így konvenciókkal, szoká-

sokkal, egyre elvontabb fogalmakkal, mintákkal rendezzük el magunk körül, 

tesszük otthonossá, strukturálttá, s a közös struktúrák, a közös nyelv, a közös 

– vagy közösnek vélt – szimbólumok által ismer�s, közös pontokat találunk. 

Ezzel kommunikálunk, ezáltal válhat a diskurzus a süketek párbeszédéb�l az 

értelmezést és interpretációt ismer� közeggé. Persze ett�l még a félreértések 

mindennaposak, s nemcsak a más kultúrkörbeliek között. Félünk az ismeret-

lent�l ma is. A hasonlóságok és különbségek, a hasonulások és különbözések 

áthatják mindennapjainkat, saját személyünket és csoportjainkat. Márpedig ez 

a dialektikusnak t�n� kommunikációs tér a folklór alapja.

Már a posztmodern el�tt felfedezték, hogy a szóbeli és egyéb diskurzusok 

révén sajátítjuk el magatartásmintáinkat, értékeinket, képességeinket, tudá-

sunkat. A  posztmodern korban ennek a „diskurzív horizontnak” a szerepét 

talán kissé túl is hangsúlyozzuk. A kommunikáció szakemberei ezernyi szálon 

kísérlik meg visszafejteni az adatok, értékek, minták átadásának módját és 

lehet�ségeit. Diskurzusaink révén lesünk el egyes mesterségbeli fogásokat és 

magatartási szabályokat, tanuljuk meg közösségünk normáit és tudását – füg-

getlenül attól, hogy a társadalom melyik rétegéhez vagy milyen csoportokhoz 

tartozunk. A sokszor emlegetett paraszt–urbánus ellentét is megragadható az 

egymástól eltér� diskurzív horizontok és tartalmak különbségével, bár nem 

szabad elfelednünk, hogy talán sohasem különült el a parasztság, a  polgár-

ság, az értelmiség, a nemesség, a papság diskurzusa hermetikusan, hanem 

különböz� szinteken sokszín� tágabb horizontot alkottak (hálózatok hálóza-

tát, hiszen kulturális régiók mindig is voltak). A magyar folklorisztika különös 

el�szeretettel vizsgálta az egyén és a kontextus szerepét, feltárva a paradox 

módon sokszor mégis „szerz�tlennek” tekintett folklóralkotási folyamat egyes 

állomásait (l. az Ortutay Gyula vezette „budapesti iskola” munkásságát). Bizo-

nyos szempontból az én írásom is az alkotókon átsz�rt közösségi diskurzusok 

és az egyéni átadás-átvétel bonyolult folyamataira refl ektál.
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Az (a) egyéni intenció (aminek intuitív és bels� pszichés folyamataiba éppen 

csak hogy kezdünk belelátni) és (b) a szerzett kognitív háttér, illetve (c) a kü-

lönböz� aktuális társadalmi és csoport-diskurzusok hármas er�terében a népi 

alkotások hasonló modell szerint jönnek létre, mint a magának az egyéni al-

kotás és stílus eredetiségét vindikáló „magas m�vészet”. Eltér� hangsúlyokkal 

és relatíve elkülönül� diskurzusokban kibontakozva, de hasonló módon jönnek 

létre. Ezáltal nem kívánom sem az egyéniség, sem a közösségiség szerepét 

túlhangsúlyozni.

A  folklór egyéniségkutató iskoláinak inverzét látom azokban a m�vészet- 

és irodalomtörténészekben, akik az egyes irányzatok, iskolák, megközelítések 

els�dlegességét, fontosságát állítva kutatásaik fókuszába az egyes m�vészeket 

tágabb közösségi – vagy akár nemzetközi – diskurzusok fonalára kívánják fel-

f�zni. Az elit és a „nép” m�alkotási folyamatai tehát nem módszerükben vagy 

alkotási módjukban, csupán az �ket körülvev� társadalmi diskurzusok tartal-

mában és az el�bbi hármas er�térben elfoglalt helyükben, tehát pozíciójukban 

(a diskurzusok, az egyéniség és az áthagyományozódott értékek, minták, ada-

tok gravitációs erejének arányában) különböznek egymástól. Az iszlám világ 

vagy az európai monarchiák udvari költészete, zenéje nem attól t�nik másnak, 

mint a „népi”, hogy az el�bbiben csak az egyéni alkotóer� érvényesülne, hanem 

attól, hogy (részben) más diskurzusok környezetében, más értékek és minták 

mentén alakultak. Nem szabad elfejtenünk, hogy a diskurzusok ismeretek és 

témák mellett elvárásokat, mintákat és értékeket is sugároznak.

A m�vészet alkotó folyamata végigkíséri életünket, gyermekrajzaink élmé-

nyét�l a falvéd�k szövegein át az általunk elmesélt vicceken, anekdotákon, 

történeteken és modern mondákon keresztül a siratóasszonyok megrendít� 

egyéniségéig, de akár egyes „modern” temetések lélekemel� újításáig, ahol 

hagyományos szimbólumok egész sora jelenik meg újszer� formában. Ko-

rántsem mindig biceg� és szerencsétlen próbálkozások ezek, és ha igen, 

akkor is részei a hagyomány/társadalmi diskurzusok/egyéniség dimenzióiban 

megnyilvánuló m�vészinek. Ne higgyük, hogy korábban csupa Rembrandt és 

Rubens alkotott a népm�vészetben, a suta kéz egyszer� botlásainak is megvolt 

azonban a szerepe abban, hogy a diskurzusok szervesnek t�n� teret, szöve-

déket alkossanak. E szerves tér érzete az, ami a közösségeket önmaguk és a 

környezetük által kulturálisan is felismerhet�vé teszi.

A  világot maga körül elrendezni, a  szabályok és minták által ismer�snek 

érezni akaró, de ugyanakkor megváltoztatni, önmagát is beleadni vágyó em-

ber dinamikája érvényesül a divattól a szokásokig, a  munkahelyi és otthoni 

kommunikációtól a tudományig számtalan más területen is. Trendek és isko-

lák er�terében mozog az egyéni vágyak és képességek alkotási folyamata, és 

alkot egy diskurzust minden megnyilvánulása: legyen szó, tett, kép vagy más 

magatartás. S�t, a  hallgatása is. A  folklór legeslegtágabb értelemben tehát 

magában foglalhatná a nyelvi és minden más kommunikációs rendszereket, 

hiszen az autók formájának alakulásától a tetoválások tartalmán és formáin át 

az internetes fórumok stílusbeli és tartalmi elvárásaiig, szokásaiig egyéni és 

közösségi normákig és mintákig átszövi az emberiséget. A média által felka-

pott sztárokat és a tehetséges mesterembereket, a kisdiákokat és a magukat 

fogaskeréknek érz� adminisztrátorokat egyaránt. Az elhallgatásokat és szemet 
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hunyásokat. Az egyént és a közösséget – akár az emberiséget, ami csupán 

legeslegtágabb értelme annak a valaminek, amit egykoron a parasztságra és 

„alávetett osztályokra” kívántak korlátozni: a népnek. Legyen ez akár az Isten 

népe, vagy az anyatermészeté. Ezen belül kisebb-nagyobb közösségek találják 

meg saját hangjukat, szabályaikat, mintáikat, szimbólumaikat, nyelvüket: néha 

csak egy család vagy egy kis közösség vagy munkatábor lakói, máskor falvak, 

kistérségek, vagy még tágabb közösségek, népek, etnikai csoportok, s  akár 

egész kultúrkörök. Mivel ezek egyike sem él Robinsonként, s mindegyik belen� 

valahogy e normákba és óhatatlanul át- meg átszövik egymást, különböznek is 

meg hasonlítanak is egymásra.

Mint ahogyan a „magas m�vészet” iskolái vagy nemzeti m�helyei sem „tel-

jesen” mások, mint a többiek, szabályaik egymásra épülnek vagy egymástól 

relatíve elválasztódnak: viszonyulnak egymáshoz. E  viszonyrendszerek és a 

diskurzus folyamatai által egy-egy jellemz�jük „bizonyos szempontból” más, de 

ahogyan a világ ugyanazokból az atomokból épül fel, és ahogyan a gyerekek 

is ugyanazokkal a lego-elemekkel játszanak, a  stílusok és szabályok sokasá-

gának elkülöníthet�sége relatív. A gyerek a már általa látott autók miatt épít 

négykerek� járm�veket, s  bár dinoszauruszt sohasem látott, fi lm- és olvas-

mányélményei ennek megformálására is sarkallják, vagy épp �rhajókéra. Vagy 

robotemberekére. Trendek és divatok, iskolák és minták hálójában az ember 

egyénisége egy er�terekkel áthatott világban mozgó üstököshöz hasonlítható, 

amely egyszer bizonyosan belehull valamelyik égitest hatalmas tömegébe. Ad-

dig pedig egyéni pályája sohasem lehet független környezetét�l, az egyéniség 

illúziója mégis megilleti: hiszen pályája mindegyiknek – mindegyikünknek – 

egyedi. Cliffort Geertz szerint az ember a kultúrában mint a saját maga sz�tte 

szimbólumok hálójában függ� állat. Ugyanakkor e háló teremtésének aktív 

részese is.

Észre kell vennünk, hogy életünket ma is mennyi szokás, mennyi íratlan 

szabály, mennyi szófordulat, mondás és – egyre gyakrabban jelenkori környe-

zetbe, tehát szervesen a mába tartozó – monda, rítus és forma szövi át, mennyi 

dal válik ma is „közkinccsé”, mennyi történet kel új életre, és természetesen: mi 

minden vész el. Ahogyan elveszett már számtalan kor és számtalan közösség 

kultúrájának kincse (részben vagy egészben). Ki meri azt mondani, hogy meg-

ismerhetné a honfoglaló magyarság hitvilágát, mesekincsét, szokásait? Re-

konstruálni persze próbálják, álmodoznak róla, de be kell látnunk, hogy amely 

sz�l�vessz� szinte teljesen elégett, abból már nem lehet tövet fakasztani. Vagy 

mégis? Talán egy-egy villanásnyit feltár magából a múlt, de ami körülvesz, 

amiben élünk: az már a jelen. E villanások is a mi világunkban kelnek új élet-

re, saját er�terünkben torzítjuk, alakítjuk saját képünkre �ket. Azonban nem 

kell ilyen messzire mennünk az id�ben. �rizzük apáink, ükapáink örökségét 

(amennyire tudjuk vagy akarjuk), tudásuk, értékeik mégis folyamatosan szerte-

foszlanak, ahogyan erre már a rómaiak is panaszkodtak. Ugyanakkor nem sza-

bad elfelejtenünk, hogy folyamatosan épül is, szépül is a világ az új generációk 

által. Rosszabb-e – vagy jobb? Egy biztos: marad is – és más is. A vívmányok 

és rombolások legósdobozából minduntalan új és új m�vek épülnek. Silányab-

bak, érdekesebbek vagy akár egészen újszer�ek. Olyanok, amelyeket még so-

ha senki nem épített, mégsem mondhatjuk rájuk, hogy „teljesen” mások, mint 
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a korábbi építmények, autók vagy állatok voltak. Áttételesen – bizonyos szem-

pontból – minden m�ben ott van az emberiség egész folyamata (és zsákutcái).

A  változó id� rostáján tárgyiasulva fennmaradt alkotások – egy régi láda 

festménye, egy két-háromszáz éves ruhahímzés, egy-egy ballada a Vadrózsák-

ból – nem t�nnek-e számunkra a let�nt id�k egzotikus maradékának? Nem 

ezt érezzük-e, amikor a hajdani aranykorra sóvárogva ma is utánozni kívánunk 

egy-egy régi mintát, s tesszük éppen ezáltal újra él�vé? Nem élheti-e reneszán-

szát a néptánc a táncházak vagy épp a fesztiválok által? A változó társadalom 

változó megjelenési tereket, változó szabályokat teremt. A „magas” m�vészettel 

nem éppen ez a helyzet? Nem változik-e a helyszín, a  közízlés, a  „trendek”, 

nem heterogének és változékonyak-e az elvárások, az iskolák és m�helyek 

szabályai, s nem térnek-e id�r�l id�re mégis vissza régi stílusokhoz, formák-

hoz? Nem hullnak-e ki a „preferált”, kortárs csoportból azok, akik túlságosan 

is „máshogy” és „mást” csinálnak, de ritka kivételként nem kapja-e �ket szár-

nyára a piac, s csinálhatnak saját irányzatot, iskolát újításaikból? Persze ett�l 

még nem szabad beletör�dnünk abba, hogy minden változás egyenérték�, és 

nem szabad teljes apátiába süllyednünk, hogy ez van „és kész”. Mert talán nem 

mindegy, hogy a változás milyen – alakítása rajtunk is áll!

Minden ember részt vesz e hatalmas és összetett folyamatban – befogadó-

ként és alkotóként egyaránt. Ki az, aki nem rajzolt soha a gyermekének, ki az, 

aki nem mesélt viccet vagy nem köszönt, amikor belépett valahova? Ez is folk-

lór, a  „nép tudása”, bármennyire nincs m�vészileg értelmezhet� tartománya. 

Életünk minden mozzanatával, minden szavunkkal és cselekedetünkkel éltetjük 

a folklórt, részei vagyunk a „társadalmi közegnek” és részei vagyunk az alkotási 

folyamat egy-egy mozzanatának – akarva-akaratlan. Tehát azzal, ahogy élünk, 

mindennapos és ünnepi magatartásunkkal mi magunk is tüskés bozótként, 

sziklás vagy táptalajként részt veszünk a folyamatban. Ha csekély mértékben 

is, de mindannyiunkon múlik, az általunk képviselt értékeken, attit�dökön és 

törekvéseken, hogy a körülöttünk létez� világban milyen folyamatok er�södnek 

fel vagy sorvadnak el; mit éltetünk és mit hagyunk elmúlni, mihez építjük hozzá 

saját, egyéni világunk értékeit, erejét és gyengédségét. Legyen ez m�vészeti 

produktum vagy sem, folklór vagy egyéni alkotás, egyetlen hatalmas és sok-

szín�, sokirányú folyamat részei vagyunk, ahol minden egyes ember minden 

perce hozzájárul egy-egy homokszemként a nagy kerék továbbgördüléséhez. 

Szinte szimbolikus példája ennek az átmenetnek Pécsi Sándor költ� barátom 

„etnolírája”.

Sokan, akik szívügyüknek érzik e változások irányítását, befolyásolását, 

állítják, hogy létezik a „hozzászervesülés törvénye”, ami viszonylagosan ugyan, 

de elkülöníthet�vé teszi a szerves és szervetlen változásokat. Jó esetben ép-

pen a közösség vagy a társadalmi közeg az, ami elveti vagy befogadja, beépíti 

az ilyen innovációkat, kihullajtja a már nem oda ill� elemeket, jelenségeket, 

szokásokat, szabályokat, alkotásokat. Máskor ez a folyamat olyan zaklatottá és 

befolyásolhatóvá válik, hogy a társadalom kaotikus értékítélete és atomizálódó, 

egyesek szerint széthulló közege megszakítja ennek szervességét. A  mában 

felismerni e folyamatok helyességét vagy helytelenségét azonban nagyon ne-

héz. Egyéni beállítódásuk, ambícióik és képességeik korlátai miatt az irányokat 

sokszor az egyének, csoportok más és más irányban határozzák meg, és törek-
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véseik kioltják vagy elnyomják a másikat. S így a folklóralkotások zöme eltörik 

és kidobják; elszakad és ronggyá fokozzák le; elfelejt�dik, többet nem éneklik.

Van egy nagy el�nye a „magas” m�vészetnek a folklórral szemben: egyes 

alkotások értékét, jelent�ségét utólag könnyebben fel lehet ismerni. Fel lehet 

ismerni azt, amikor már akár régen elhunyt szerz� valami fontosat, nagyot al-

kotott, mert általában legalább kéziratban vagy egy-egy festményben, kottában 

ott lappang a tárgyi valóságban. Aztán eltelik néhány évtized, és jelent�ségüket 

felismerhetik, bekerülhetnek ismét a m�vészet és az alkotás f� sodorvonalába 

is. Gondoljunk csupán Caspar David Friedrich vagy Csontváry életm�vére.

A  folklóralkotások és -jelenségek gy�jtése többek között ezért is fontos 

lehet: a  leírt, hangszalagra vett, lefényképezett vagy lefi lmezett alkotások 

utóbb bekerülhetnek ismét egy olyan folyamatba, amelynek révén ma vagy 

a jöv�ben is felismerhetjük jelent�ségüket, és bekerülhetnek a köztudatba 

– tánccsoportok táncolhatják el, lakodalmakon vagy mulatságok alkalmával 

énekelhetik, vagy egyszer�en a kertben, egy jóíz� beszélgetés során, esetleg 

gyermekeinknek vagy barátainknak elmesélve, vagy saját tárgyainkra pingálva. 

Máskor a médiában kelnek új életre. Ezt persze sok néprajzos és folklorista 

bélyegzi meg a folklorizmus fogalmával. F�leg ha esetleg arra vetemedik egy 

hivatásos vagy amat�r táncos, hogy színpadon táncoljon, ha arra vetemedik 

egy énekes, hogy rendezvényen, tévében vagy a rádióban énekeljen. No de 

nem éppen ez is valamiféle új közeg, ahol a folklórfolyamatok beindultak és 

akár nagyon is élénken élhetnek? Nem ezek a modern kor új fórumai, ahol a 

folklór jelleg� folyamatok érvényesülnek, egymástól át- és átvéve, tanulva vagy 

jobbító szándékkal megváltoztatva a koreográfi ákat, szövegeket, díszít�motí-

vumokat vagy nyelvi formulákat? Az internet, a televízió, a fesztiválszínpad és 

a rádió is folklórközeggé válhat. Azzá is válik. Sokszor a népm�vészetet, s�t 

a  tágabb értelemben vett folklórt túlságosan is éles ellentétbe állítják azzal, 

ami „már nem folklór”, hanem annak modern, színpadokon, turistaboltokban 

és felújított vagy kreált hagyományok keretében megjelen� utánérzése, vagy 

épp kifordulása. Ezt Hermann Bausinger folklorizmusnak nevezi, hazánkban 

Voigt Vilmos nyomán használjuk a neofolklorizmus kifejezést is. A  folklórnak 

látszó valami ilyenkor eredeti közegéb�l és jelentésteréb�l kiszakadva vagy tel-

jesen „újonnan megalkotva” jelenik meg. Álláspontom szerint – noha a jelenség 

kétségtelenül létezik, csak el kell mennünk egy falunapra vagy fesztiválra, el 

kell látogatnunk egy a falusi turizmusból él� faluba –, máris érzékeljük ennek 

nyilvánvaló jelenlétét. Néha már felmerül az a gondolat is, hogy a népm�vészet 

maga is elhal (gondoljunk az Ethnographia folyóirat 1965-ös számában megje-

lent hozzászólásokra és vitára). Az oppozícióba állítás azonban korántsem sze-

rencsés. Vajon mer�ben más-e ez a mili�, mer�ben mások-e azok a hatások, 

amelyek ezeket a jelenségeket életre hívják? A néptánccsoportokat vizsgálva 

könnyen beláthatjuk, hogy úgy merítenek egymástól, úgy próbálgatják egyéni 

koreográfi áikat táncos vezet�ik irányításával, de a tagokkal interakcióban, hogy 

egyúttal a táncos szakma mint közeg részesei, amellett hogy az adott – gyakran 

változó – közönséggel is kapcsolatba kerülnek. Régi fi lmfelvételek táncmotívu-

mai, mozdulatai könnyen terjednek futót�zszer�en, és vannak divathullámok, 

egymásra felelgetések, versengések is. Az egyéni jelleg – hiszen a koreográfus 

személye általában ismert – keveredik a néptáncos körök szokásaival, értékei-
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vel, mintáival. Nem egy speciális közege ez is a folklórnak? Ha úgy tetszik, új-

szer� közege, no de a világ eddig sem volt statikus, eddig sem volt a társadalmi 

közeg változatlan…

A Kárpát-medencében az eltelt ezerszáz év alatt többször volt földcsuszam-

lásszer� társadalmi és kulturális változás, azonban nemigen állítja senki, hogy 

az új és új közegben is ne lett volna folklór – annak tartalmi változásai. A meg-

változott politikai, szellemi és gazdasági tér csupán er�teljesen megváltozott 

diskurzusokat eredményezett, és nem teljes kicserél�dést. Bár a sokszoros 

változási hullámok után ma már véres verítékkel próbálják kimutatni egyes for-

máról, motívumról, jelenségr�l azt, hogy mennyire régi, akár a honfoglalás ko-

rába vezethet� vissza. Anonymus korában éppúgy voltak regösök és „csacska 

énekeik”, mint a népnek meséi, dalai. Hogy milyenek voltak, nos, ez már sze-

rencsére nem tartozik a témámba. Közben er�teljesen változott a hagyomány, 

és változtak a diskurzusok, terek, Kés�bb, a 18–20. században egyre több ilyen 

új helyszín és újszer� diskurzus jelentkezett, és úgy t�nik, hogy immár negyed 

évezrede egyre gyorsulnak ezek változásai. A  saját értelmezések és a küls� 

interpretációk is sokszín�bbé, kaleidoszkópszer�vé válnak. S végül itt az inter-

net, ami az információáramlással a folklór különleges pezsgését hozta közénk.

Természetes, hogy a turistaboltok „népviseletes bájocskái” vagy a kidolgo-

zott színpadi koreográfi ák bizonyos szempontból szembeállíthatók a régi helyi 

ipar termékeivel és a hajdani viseletekkel, tánckultúrával – bizonyos szempont-

ból azonban azok sem voltak függetleníthet�k a piactól: a  környezett�l való 

elütés és kit�nni vágyás, illetve önmagunk reprezentálásának kívánalmától. 

Legalább annyi jellegzetesség köti össze a mai fesztiválok folklorizmusát a 

paraszti kultúrával, mint amennyi különbséget látunk köztük. Túlságosan éles 

hatást vonna a folklór és a jelen kor közé az, aki nem veszi észre azt, hogy 

a  folklórt mozgató er�k hogyan hatottak régen és ma; a  klasszikus paraszti 

közegben és azon kívül is.

Hasonló a helyzet az újjáéleszteni, vagy sokszor inkább újjáalkotni kívánt 

viseletekkel. Szándékoltan nem írok népviseletet, mert kisvárosokban is látjuk 

az egymásra fi gyel� közösségek ruházkodási kultúrájának – legalább ünne-

pekkor  – megelevened� lokális törekvéseit. Hajdanán is alkottak viseleteket, 

a 18–19. század állítólag különösen kreatív volt e téren. S�t, a nemesi vagy 

katonai viseletek is keveredtek, és keverednek ma is e népi kreálmányok közé. 

Tudjuk, hogy a terepszín� ruha viselése ma egyes területeken vagy bizonyos 

rétegnél szimbolikus tartalmat nyer. Ebben a folyamatban küls� és bels� min-

ták és hatások egyaránt megfi gyelhet�k. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 

a magyaros egyenruha (sujtásos huszármente, csákó stb.) Hadik András id�-

szakát követ�en milyen helyi változatokat és egyenruhatípusokat hozott létre 

világszerte a 18. század végén és a 19. században.

Bizonyos – például foglalkozási, vallási vagy a modernitásban nemzeti – 

kereteken belül gyakran egységesül az ismeretek, minták némelyike, amiben 

a tömegkommunikációnak óriási szerepe van. Gondoljunk arra, hogy K�váry 

László milyen verítékes munkával tudott hosszú évek alatt a rengeteg újkori 

történeti monda mellett néhány apró mondát vagy mondatöredéket gy�jteni 

Erdélyben, amely a Szent László el�tti id�kr�l szólt. Vagy arra, hogy Kölcsey 

Nemzeti hagyományok cím� írása (1826) miként kesereg azon, hogy a króni-



 

106106

kákkal szemben a magyar nép emlékezete nem �rzött meg a kés� középkor 

el�tti id�kb�l semmi konkrétumot, s „a’ h�skor’ nyomai elfeledtettek”. Majd pe-

dig a kalendáriumok és népkönyvek, iskolai olvasókönyvek és a sajtó, illetve a 

turizmus nyomán száz évvel kés�bb, a 20. század elején már szinte mindenki, 

polgár és paraszt, arisztokrata és értelmiségi, pap és vándor kézm�ves, keres-

ked� és proletár is hallott nemzeti h�seinkr�l – mert megtanulták. Gyakorlati-

lag mindannyian olvastuk is, hallottuk is Botond történetét vagy Lehel vezérét, 

már az általános iskola alsó tagozatában. Persze most már mesélnek is róluk. 

Hazánkban a holland Pieter Stuyvesant, vagy például az angol Guy Fawkes 

– jelent�s jelentés- és értékváltozáson átesett – története néhány holland vagy 

angol szakot végz�n kívül szinte ismeretlen, mint ahogyan az egész török világ-

ban ismert Köroglu vagy Dede Korkut apó történetei nálunk – a turkológusokon 

kívül – szintén ismeretlenek.

Ezzel párhuzamosan Lehel, Botond, Bulcsú, Búvár Kund vagy Dugovics 

Titusz még Ausztriában vagy Lengyelországban is ismeretlenek. Kétszáz éve 

nálunk is alig hallott róluk valaki. Azóta Anonymus és Kézai Simon, illet ve 

Thuróczy, vagy akár Zrínyi munkájának történetei közkinccsé váltak. Hiába 

meríthetett annak idején a krónikaíró akár a népemlékezetb�l (vagy inkább 

a  folklórkincsb�l) is a tudós szerz�k mellett, az írás maradt meg. Leegysze-

r�sítve tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy néhány évszázad elteltével éppen a 

népi társadalom kapta vissza ezt az ismeretet az ún. elitt�l. (Már ha Anonymus 

korában elhatárolható volt a népi/paraszti társadalmi diskurzus az elitkultúrától 

– amivel kapcsolatban komoly kételyeim vannak.) Bekerültek a nagy hagyo-

mányba (a  szóhasználat nem véletlen, ezt most kifejezetten Robert Redfi eld 

értelmezésében használom így), és onnan táplálkozhattak a kisközösségek „kis 

hagyományai”, a megtermékenyítettség állapotában akár új folklórfolyamato-

kat indukálva itt is, ott is. De hála az oskolának és a tömegsajtónak, ma már 

gy�jthetünk sok-sok ezer éves történetet is…

Az etnicitás sokszor épít arra a metaforára, mintha a hagyomány valami ob-

jektív nyelv volna (a beszél�kt�l független „létet” sok nyelvész magára a nyelvre 

sem fogadja el). Az egyének mások és mások, véleményem szerint nincs az 

egyénekt�l függetlenül, mintegy „felettük” létez� objektív valami, amit az egyé-

nekt�l függetlenül létez� hagyománynak írhatnánk le, hacsak nem tekintjük 

annak az írásbeliség által objektívvé lett üzeneteket, ami azonban már a folkló-

ron túlmutat. A társadalmi diskurzusok és azok lecsapódása, az értelmezések 

és üzenetek sokasága olyan ismétl�désekb�l és „témákból” álló szövedéket 

alkot, amely a szemlél� számára t�nhet akár valami olyannak is, mint ami 

„van” (a Dasein/~ittlét értelemben). Azonban éppen az egyének különböz�sége 

folytán az egyes személyek mint a hagyomány hordozói sem teljesen ugyan-

azt tudják, és nem is ugyanúgy. Az írott szövegek sem ugyanúgy csapódnak 

le bennük. Persze nem teljesen másként. Egy úgynevezett hagyományokra 

épül� társadalomban az átfedés sokkal nagyobb az egyének tudása, az általuk 

hordozott hagyományos minták, értékek és ismeretek tekintetében; a kortárs 

társadalomban kétirányú változás zajlott (zajlik) le. Egyrészt az iskoláztatás, 

a tömegmédia, az iparosítás, a parasztság átalakulása/elt�nése és más, a mo-

dernitásban zajló folyamatok miatt az ismeretek nagyfokú egységesülést mu-

tattak. A tanrend, az egységes felvételi követelmény, de a tömegsajtó is stan-
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dardizál. Másrészt azonban éppen a széleskör�ség és az egyéniség szerepének 

növekedése, illetve a diskurzusok keveredése folytán az egyre nagyobb fokú 

ellentmondásosság és sokszín�ség – néha már kaotikusnak tetsz� – irányában 

is elmozdul (elég itt a vallási és esztétikai pluralitást, a tudás specializációját, 

vagy akár a szurkolói csoportok ellenségeskedéseit példaként felhoznom).

Ne legyünk naivak! A  közösségkonstrukció hagyományteremtése nem 

hagyta érintetlenül hazánkat sem. Amit ma népinek vélünk, ugyanúgy nem 

azonos az „�si”-vel, mint ahogyan nem volt azonos kétszáz éve vagy ötszáz éve 

sem (ett�l még �rizhet akár évezredes elemeket is a népi, de akár az elitkultúra 

is). E – néprajzosok körében kézenfekv� – tény ismeretének hiánya sok medd� 

vitát vált ki társadalmunkban. A  föld rétegei vagy nyelvünk kincsestára hor-

dozza a legújabb, leginkább felismerhet� rétegek hozadékát, és szunnyadnak 

benne a múlt emlékei is. Néha felszínre mossa �ket az es�, de eredeti vagy ko-

rábbi jelentésüket általában alig sejthetjük. Hasonlóképpen rétegzett, összetett 

a kultúra és a hagyomány is, vertikális és horizontális gócpontok köré épülve: 

vallási és világi közösségekbe, és a családokba.

Ha a fanyalgók divatra és folklorizmusra való hivatkozása miatt elutasíta-

nánk az ilyen társadalmi folyamatok vizsgálatát, a divathullámokat és a paraszti 

kultúra jelenségeinek közösségeken átível� vándorlását illuzórikusan elkülö-

nítenénk. Pedig nagyon hasonló folyamatok bújnak meg mögöttük. A  térbeli 

vándorlások mellett a társadalmi rétegek egymásra hatását sem szabad fi gyel-

men kívül hagynunk. Felgyorsulva, és talán összekuszálódva, az extrém módon 

plurális társadalmak korában is szembesülünk az ilyen kölcsönhatásokkal és 

hasonulásokkal – néha úszunk, néha küzdünk az árral magunk is, ezernyi sa-

játos folklórfolyamat részévé válva.

A polgári ruhák divathullámai a 18–19. században nem attól voltak mások, 

hogy nem folklóralkotásokhoz hasonló folyamatokban bomlottak volna ki, 

hanem attól, hogy alapvet�en más diskurzusok keretében és más értékekre, 

mintákra épülve jöttek létre. Túlságosan nagy fontosságot tulajdonítottunk 

sokáig a „nemzeti jellegnek”, és elfeledkeztünk arról, hogy a folklórfolyama-

tok nem állnak meg sem a társadalom bels�, sem a népek közötti határainál. 

A szabóságok árgus szemekkel fi gyelték egymást és a trendeket, de a legjob-

bak mégis egyéni ízt, sajátosságot mutattak fel. A 20–21. században a társadal-

mi rétegek divatja további egységesülésnek t�nik, s�t globálisan is az átfogóbb 

trendek (egyre szélesebb horizontok) er�teljesebben érvényesülnek, ami szin-

tén a diskurzusok világméret� egymásba fonódásának, az értékek és minták 

nagyarányú keveredésének, egyes dominanciák váltakozó, de kontamináló és 

a folklór affi nitás-szabályaihoz hasonló folyamatoknak tudható be. Ezzel együtt 

jár azonban egy ellenkez� irányú törekvés is…

Már Lévi-Strauss felfi gyelt arra, hogy minden globalizáció, legyen az egy 

országon vagy etnokulturális térségen belüli tendencia, s�t akár globálisnak 

tartott trend, egyúttal a lokális értékek és minták sokaságának elkülönülési 

és feler�södési tendenciáit is életre hívhatja. Ez a dinamizmus nem csupán 

napjainkban, de különböz� kulturális horizontokon belül a történelem egé-

szében érvényesült. Az elkülönülés helyett éppen az egyes kultúrák és kultu-

rális csoportok interakciója eredményezi a hasonulások és a kit�nni vágyás, 

az identifi káció (önmagunk megfogalmazása és sajátosságaink kimutatása) 
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révén a kreativitás ingerdúsabb környezetét. Ezek a folyamatok nem csupán 

a széles népréteget, népeket, hanem a társadalmi csoportokat is folyamatos 

változásoknak vetették és vetik alá. Néha a hasonulás, máskor a különbségek 

er�sítésének vágya érvényesül jobban. A  rendkívül sokszín� csoportokból és 

közösségb�l álló kortárs társadalom, és nem utolsósorban az internetnek a 

világot „egy lépés távolságúvá” varázsoló találmánya ezt az ismert folyamatot 

tovább er�síti, tágítja. A lokális, vagy inkább csoport- és közösségi másság fel-

ismerése és er�sítése együtt, egyszerre hat a globálissá válás és egységesülési 

tendenciákkal – immár világméretekben. Ezt az egyszerre ható kett�s tenden-

ciát kívánják újabban a glokális fogalmával megragadni.

Nem ez a paradox jelenség mutatkozott-e meg, amikor a magyar avant-

gárd m�vészek egyik hollandiai (arnhemi) múzeumban tartott kiállításának 

kritikájaként az hangzott el: jó-jó, avantgárd – de mit�l magyar? Itt jártak 

– mondták – lengyel és amerikai m�vészek, és nemzetiségük felismerhet� volt; 

mi történt a magyarokkal? És néhány kivételt�l eltekintve valóban nem, vagy 

alig érvényesültek a „hazaiság-diskurzus” sajátosságai a m�vekben. Ett�l még 

ugyanazzal a hármas er�térrel lehet modellezni létrejöttüket: egyfajta kognitív 

(szerzett, áthagyományozott) háttérrel, a kortárs diskurzusokkal és az egyéni 

intuícióval – csak épp a nemzeti keretek diskurzusa kevésbé érvényesült ben-

nük. Látnunk kell azonban, hogy azoknál az alkotásoknál is, amelyek a „ma-

gyarság-diskurzuson” kívülinek t�nnek, mint például Bak Imre, Hencze Tamás, 

Kovács Attila festményei, vagy csak áttételesen kapcsolódnak, mint Pauer Gyula 

szobrai vagy Haraszty Miklós mobiljai, mennyire érvényesül a kor és az adott 

társaságok, csoportok, nemzetközi irányzatok diskurzusa, természetesen nem 

kizárva az egyéni alkotóer� érvényesülését. Más alkotóknál – mint például Csu-

toros Sándor, Prutkai Péter, Haris László vagy Csáji Attila alkotásai – a nemzeti 

jellegr�l vagy (pontosabban) a „hazaiság”-ról szóló diskurzus er�teljesebben 

érvényesült. Persze m�venként is változik ennek jelent�sége. A diszkurzív tér, 

a politikai és kulturális háttér azonban nem volt teljesen más a csoportosítás 

elkülönül� alkotógárdái számára, és – megkockáztatom – nem voltak kevésbé 

egyéniek (legalábbis teoretikusan) egyik csoportba tartozó alkotók, alkotások 

sem. Mindannyian diktatúrában éltek (túl), ott kívántak alkotni és kit�nni. Kör-

nyezetünk diskurzusában éltek. Saját kreativitásukat akarták kibontakoztatni 

egy adott társadalmi térben. A népm�vész – s�t mindenki, aki alkot vagy alko-

tást érzékel – nem ugyanezt teszi-e? És tették száz vagy ezer éve is? Az egyé-

niség, az eredetiség fogalma relatív, ha egy konstruktivista m�vész kétszáz éve 

mutatta volna be alkotását, nem sokan gondolták volna m�vésznek, mint aho-

gyan egy impresszionista m� mai alkotóját megmosolyogják. Valamilyen keret, 

inercia szükséges az egyéni megfogalmazások átüt� erejének befogadásához. 

Azt hihetnénk, aktuális formai szabályokról van szó. Ahogyan a hunzai faragás-

nál láttuk: egy készletb�l merítés lehet�ségér�l. Minták követésér�l. Azonban 

nem hiszem, hogy ennek lenne a legfontosabb szerepe.

Nem attól van „esztétikája” a folklóralkotásoknak, hogy bizonyos formai je-

gyeket hordoznak, szabályoknak vagy struktúrának felelnek meg. Nem is attól, 

hogy azokat az alávetett néprétegek közé tartozó valaki hozta létre (ilyen ér-

telemben nem faraghatott volna egy falusi tanító, vagy nem mesélhetett gyer-

mekének egy vidéki nemesasszony) saját életviszonyainak ábrázolására. Éppen 
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ellenkez�leg, attól válnak m�vészetté, amit�l a m�alkotás is m�alkotás lesz 

– racionálisan nem teljesen felfejthet�, mégis a befogadók bizonyos körének 

kognitív világához kapcsolódó saját világuk és céljuk van: ezáltal varázsolnak. 

(Vö. „a m�vészet nem a láthatót tükrözi vissza, hanem láthatóvá tesz” – Paul 

Klee.) Mit, miért és hogyan – az nagyon változó. Szerencsére nem feladatom a 

m�vészet mibenlétének meghatározása. Azért tartottam mégis szükségesnek 

megjegyezni ezt, mert jómagam azok közé a gondolkodók közé tartozom, akik 

a népm�vészetet is egyenérték� és hasonló alkotó folyamatnak tekintik, és az 

elkülönítésüket relatívnak tartják (többek között Vajkai Aurélhoz, Rudolf Kriss-

hez, vagy a kortársak közül például Szegedy-Maszák Mihályhoz hasonlóan).

Azok közé tartozom továbbá, akik néprajzkutatásunk egyik pótolhatatlan 

hiányosságának, b�nének tartják azt, hogy túlságosan is a parasztságra (illetve 

az „alávetett” rétegekre) koncentrált, a társadalom más rétegeinek kultúráját és 

diskurzusait, ezek összefüggéseit szinte teljesen fi gyelmen kívül hagyva – és e 

félszem�ség miatt romantikus torzképet örökített ránk. Kivonta a társadalom 

kultúrájából a keresked�ket és vándoriparosokat, a polgárokat és munkásokat, 

zenészeket, a teljes szolgáltatóipart, a nemeseket és az arisztokratákat, az ér-

telmiséget és a katonákat. Kiemelte társadalmi kontextusából a parasztságot 

– gyakran felruházva pozitív és negatív jegyekkel, a népkarakterisztikához ha-

sonló általánosításokkal. Szervesnek tételezett egy olyan csoportot és kultúrát, 

amely nem lett volna kiragadható népi, s�t interetnikus környezetéb�l – mert 

sohasem alkotott elkülönült és önállóan életképes entitást (ahogyan a társada-

lom más csoportjai sem). Vágott virággá vált, és elhervadni, elenyészni látszott 

– keseregtek is rajta elegen, hogy a néprajz elveszítette saját tárgyát! Közben 

ott volt hátuk mögött a minden tavasszal újjáéled� mez�, amelyb�l csak a tu-

lipánokat gy�jtötték csokorba, de az ökoszisztéma maga – az egymástól elzár-

kózó folkloristák és m�vészettörténészek számára legalábbis – rejtve maradt. 

Látnunk kell, hogy társadalmi folyamatok húzódnak meg e diskurzusok mö-

gött, és éppen olyan folklórjelenséget vagy m�alkotást nehéz találni, amelyre 

ne lenne igaz az írásomban kifejtett drámaiság a kreativitásban és diszkurzi-

vitásban megjelen� hagyományozódási folyamatok, keretek és minták között.

Ahogyan nincs társadalmi csoport, úgy nincs m�vész (~nincs ember) sem, 

aki teljesen függetleníthetné magát társadalmi környezetét�l, a  vele kapcso-

latban lév� vagy általa ismert alkotók (~létez�k) m�veit�l (~életét�l) és gon-

dolatvektoraitól. Ha egy m�vész teljesen kiszakadna a közösségi horizontból, 

m�ve egész egyszer�en felismerhetetlen lenne, elmennének mellette anélkül, 

hogy a legcsekélyebb esélye lenne arra, hogy m�vészi (~társadalmi) értéket 

tulajdonítsanak neki. Robinsonként élne embertársai értetlen tekintetóceánjá-

nak közepén.


