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A hagyomány szerepe a magyar kultúrában*

„Hagyományon általában az elődeinktől reánk maradt szellemi javakat értjük [...] A
hagyomány ősi soron szájról-szájra terjed. Többé-kevésbé minden ember tanítómestere en-
nek az ősi „iskolánkívüli népművelés"-nek, mégis a hagyományátadásnak és -átvételnek
megvannak az erre született mesterei, minthogy a népköltészetet, népdalt sem a nép min-
den tagja költi, hanem erre született kiválóságai" - írja a Nagykunság kiváló ismerője, Kar-
cag tudós szülöttje, Györffy István a „Néphagyomány és a nemzeti művelődés" című írásá-
ban.

A kultúra röviden értelmezve - a jeles etnológus, Bodrogi Tibor szerint - „egy adott
korszak társadalmának jellemző szellemi és anyagi értékrendje, amely az embert fizikai
környezetével és társaival kapcsolja össze abból a célból, hogy biológiai és nem biológiai
szükségleteit kielégítse és ezzel társadalmi létét fenntartsa."

Tehát, a hagyomány és kultúra szervesen kapcsolódik egymáshoz, hiszen a hagyomány
valóban egy-egy korszak társadalmának szellemi és anyagi értékrendjéhez tartozik, s
annak részben meghatározója is egyben, viszont átörökítődik más-más korszakba is.

Györffy István véleményét tovább szükséges gondolnunk, hiszen a hagyomány, jóllehet
szellemei javak összessége, ám nem csupán népnyelv, nyelvjárási, népköltészeti kérdés,
hanem jóval tágabb fogalom. Szükséges beszélnünk a népélet teljes egészéről, így a „hagyo-
mányos" településről, építkezésről, a hagyományos gazdálkodásról, s nem utolsó sorban a
társadalomról is, a hiedelem- és szokásrendszer mellett. Mindezek nem csupán a népi kul-
túra megnyilatkozásai, hanem a nemzeti kultúránk szerves részei, összetevői.

A hagyományok szájról-szájra szállanak, örökítődnek, de a hagyományok átszövik min-
denkor a nép életét, melyek íratlanul, szükségszerűen maradtak fenn. Gondoljunk csak a ha-
gyományos mezőgazdálkodásra. Nyelvemlékeink őrzik az ősi korból származó szavainkat,
amelyeket magunkkal hoztunk a kárpát-európai hazánkba. A termelőeszközök, a sarló,
eke, s más szerszámok funkcionális formakincse az adott körülményekhez alkalmazkodva
töltötték be rendeltetésüket. A magyar nép ősi hagyományként hozta és alkalmazta évezre-
des tapasztalatait a gazdálkodás gyakorlásában. Használta munkaeszközeit, termesztette sa-
játos módon a különböző gabona és takarmánynövényeket. Termelési gyakorlatainak alap-
ja az évezredes-évszázados tapasztalat, amely elválaszthatatlan a hagyománytól. Csak érde-
kességként említem meg, hogy a XIX. század második felében, amikor a jobbágyfelsza-
badítás, és azt követő tagosítás következményeként megszűnt a kötött, nyomásos határhasz-
nálati, földművelési rendszer, sok helyütt, mint a hegyes-dombos hegyvidékeken - Hont-
ban, Nógrádban, Gömörben - a földművelő parasztság ragaszkodott a régi, jól bevált ter-
melési gyakorlathoz, a hagyományt óhajtva őrizni — ez „hagyományozódik" szépirodal-
munkban, Mikszáth Kálmán műveiben is-, mint ez tapasztalható még szinte napjainkban
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is, például az erdélyi Kalotaszegen, Sóvidéken. Évezredek során alakult, változott, mond-
hatnók fejlődött a világ, s ebben a hagyománynak, hagyomány őrződésnek alapvetően fon-
tos szerepe volt. Az élet minden területén előremutató változások történtek, a társadalmi,
gazdasági szükségességnek megfelelően, spontán módon, belső önszerveződés, vagy kül-
ső, törvényes hatásra, a történelmi körülményeknek megfelelően. Korról-korra, bizonyos
jelenségek, lényegi dolgok feledésbe merültek, azonban fontos elemek, elemrendszerek
megmaradtak, szerves alkotóelemeivé váltak a magyar kultúrának.

A törvényes, hatalmi tényező gátolta, de ugyanakkor segítette is a hagyományok erősö-
dését. Gondoljunk csak 1. István, I. László, s több királyaink törvényeire, amelyek többek kö-
zött a pogány szokásokat akarták felszámolni (pl. a boszorkányság üldözése, a keresztény
vallás gyakorlásának kötelezővé tétele), vagy ellenkezőleg, rendeleteikkel akarták a kor
fejlődési színvonalának, erkölcsösségének megfelelő életmód és termelőtevékenység meg-
honosítását, mint történt az a XVII. század végén, a XVIII-XIX. században. Például a tö-
rökösség ellen küzdve a „dohányivás" (a vízipipázás), majd tűzbiztonság miatt is a pipázás
tilalmazása, s a viselet rendszabályozása, a törökös salavárdi hordását, vagy Mária Terézia
korában a módfeletti és alacsonyabb, szegény társadalmi réteghez nem illő költekezés fel-
számolása érdekében a cifra viseleti darabok, mint a szűr, suba, ködmön varrása és hordá-
sa, a divatosnak számító rövid derekú ingek viselete. A gazdálkodásban a határhasználat
rendszerét (a három nyomás bevezetésével), egyes növények termesztésének (eperfa, lu-
cerna, burgonya), állatfajták (köztük a merinói birka, tejelő szarvasmarhák) elterjesztését
is nyomon követhetjük.

A tilalmazó törvényrendeletek részben eredménnyel jártak, azonban egyes szokások
szívósan tartották magukat, még ha egyszerűbb módon, szolidabb formában, de élt továbbra
is például a fonók tartása, a több napos lakodalmaskodás, s a halotti torozás, vagy a vajákos-
ság, kuruzslás, gyógynövények felhasználása. A viselet is sok archaikus elemet őrizve ha-
gyományozódott.

Györfly István megállapításához visszatérve, a hagyomány széleskörűségét példák soka-
ságával lehet szemléletessé tenni, s többet szükséges is számba venni. Csak utaljunk a tele-
pülésre, amely az emberi lakóhelyek összessége, s egyben a gazdasági és társadalmi élet
központja is. Éppen Györffy István vezérgondolata az, hogy az Alföld jellegzetes telepü-
lésszerkezete, a kétbeltelkű „ólaskertes" település, a magyarság ősi, sztyeppéi nomád élet-
módjának hagyományaira vezethető vissza. Hajdúböszörmény példáján mutatja be, hogy
a településközpont lakóházra és gazdasági udvarra, ólaskertre tagolódik térben, míg a ha-
táron szabad vagy kötött földművelő és hozzá kapcsolódóan az állattenyésztés tartozott.
Véleménye szerint a XIX. század közepén, a század második felében - a megváltozott ha-
tárhasználati rendszer következményeként - az „ólaskertek" megszűnve a központban, „ki-
költöztek" a határba, s ezzel megtestesítve a tanyás települési és gazdálkodási rendszert. A
nomád rendszerre utaló települési hagyomány itt, a Jászkunságban, de Alföld-szerte is meg-
található, a sajátos természeti-táji, s abból eredő gazdálkodási lehetőségeknek megfelelően.

Mint a település, az építkezés, s gazdálkodás, a XIX. század második feléig, főként a
XX. század közepi sarkalatos és sajnálatos politikai változások következtében beállott
társadalmi-gazdasági változások bekövetkezéséig a hagyományos kultúránk sajátos szeg-
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mensét képezi. Példaként említem továbbá a temetkezési szokásainkat, amelyek a hagyo-
mányőrzés jellegzetes megnyilatkozásai. A temetkezési szokások legmarkánsabb része a
vitézi temetkezési pompa, amelynek gyökerei felfedezhetők a harcias nomád életmódban
is, majd az állami keretek között, a Kárpát-medencében megtelepedett magyarság körében
is általános jelenség volt, a „vitézi életmód" lehanyatlásáig, a XVIII. századig. Viszont
egyes elemei tovább éltek a népszokásokban. Temetés alkalmával lovasok kísérték a ha-
lottat utolsó útján, díszesen, feketébe öltözve, s zászlókat, kopja harci fegyvert hordoztak.
A főúri temetés végén a kopjákat a vitézek a templom falán összetörték, vagy egyszerűbb
esetekben a sírhantba döfték, hirdetve az elhunyt rangos ember harci dicsőségét. A vitézi
élet elmúlásával ez a hagyomány tovább élt - függetlenül a vallási különbözőségtől - a kis-
gyermekek temetkezési szokásaiban. A protestáns, elsődlegesen is a reformátusok temetke-
zési szokásaiban fontos szerepet játszik a kereszttől eltérő fejfa alkalmazása a sírjelölés-
ben. A fejfa formakincsében ősi elemek bukkannak fel, mint az emberalakúság vagy ant-
ropomorfia, amely a hagyományok továbbőrződésének szép emlékei.

Szükséges említenünk a hagyományos népzenét és néptáncot is. A hagyományos életmód
szokásrendszerében fontos szerepet játszott, s helyenként, főképpen a peremi területeken,
zárt térségeken a népzene, népdal, néptánc napjainkban is még élő hagyomány. Ezek ha-
gyományozódása széleskörű. Gondoljunk csak Bartók Bélára, Kodály Zoltánra, akik mű-
vészi alkotásaikban éltetik tovább a hagyományos zenekultúrát. Vagy említsük azokat a
hagyományőrző együtteseket, amelyek szép számmal, a jelen korban is őrzik és felmutat-
ják az elmúlt világ múlhatatlan értékeit, erősítve nemzeti kultúránk karakterét. Különösen
fontos a népi iparművészet, amely alapvetően a hagyományos kulturális területeket örökíti
tovább. A népi kerámia, cserép, a kovácsolás, bútorok, faragások, bőr- és szőtt, festett, tex-
tilféleségek, hagyományos viseleti darabok (köztük a díszes népviselettől az úri viseletig
bezáróan) a népi iparművészek, iparművészek keze nyomán örökítődnek tovább, megvál-
tozott életmódunkban, társadalmi viszonyaink között is méltó helyet biztosítva a hagyo-
mánynak a nemzeti kultúránkban, nemzeti sajátosságainkat hirdetve ezáltal. A Nagykun-
ság kapcsán fontos kiemelnünk a kerámiát, a szűrhímzést, s viseletből a kisbundát.

Hogy a hagyományteremtés mennyire lehet új keletű, érdekes adattal támaszthatjuk alá.
Karcag a XX. század elejét megelőzően nem tartozott a neves kerámiaközpontok közé,
összehasonlítva a szomszédos Mezőtúrral és Tiszafüreddel. Karcagon fazekaskodott Kán-
tor Sándor, aki a közszükségleti cserépedényeket (csirkeitató, köcsög, fazék), készítette és
árusította a piacon. Munkájára felfigyelt Györffy István néprajz tudós, aki biztatta, hogy
„Sándor", készítsen olyan cseréptárgyakat, amelynek motívumkincse a nagykun, s a magyar-
népművészetben is megtalálható. Kántor Sándor megteremtette a rangos karcagi kerámia-
központot, a népi iparművészet korai remekeit alkotta meg. Munkássága mélyebb gyöke-
ret vert Karcagon, hiszen Kántor Sándor után veje Kungazda Ferenc folytatta az alkotómű-
hely tevékenységét, s idős és ifjú Szabó Mihály is míves cseréptárgyaival növelte a karcagi
kerámiaművészet hírnevét.

A vitézi életmód kapcsán nem mehetünk el szó nélkül a jászkunok katonai hagyományai
mellett. Köztudott, hogy a Jászkun Kerület népe, kiváltságaik fejében katonai kötelezett-
ségeket vállalt magára. A vitézi életmód szervesen áthatotta a mindennapi életet. A katona-
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állítás, verbunk, seregszervezés, külsőségekben is látványos és belső büszkeséget, sajátos
jászkun öntudatnak megfelelő önkifejezést valósított meg. A jászkunok önérzetének ran-
gosságát testesítette meg a Nádor huszárezred. A hagyományos életmód átalakulása, a jász-
kunok katonai szerepvállalásának elmúlása nem történt nyomtalanul. A hagyományőrzés
keretében feltámadtak a régi szokások, s egyben kifejezik nemzeti kultúránkban betöltött
egykori jelentőségét, s hatnak a hagyományok továbbélésére, nemzeti öntudatunk, kultú-
ránk erősítése érdekében.

Tehát, megállapíthatjuk, hogy a hagyományos életmód, amely végeredményben hagyo-
mányos népélet, amely évszázadok során az agrárviszonyok által determináltatott, teljes
egészében a kultúra különböző ágaira oszlik, a népi kultúra a nemzeti kultúránk szerves
részét alkotja.

Tanulságos és követendő példa, amit a Nagykunságban, s közelebbről Túrkevén is meg-
tapasztalhatunk. A hagyományőrzés, a hagyományoknak a nemzeti kultúra szervezés részé-
vé történő ötvöződése.
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