
A magyar néprajz a millennium korában 

Arra a kérdésre, amit írásom címe magában foglal: milyen volt, mi volt a magyar 
néprajz az ezredéves ünnepségek idején, száz esztendővel ezelőtt nagy pontossággal 
ketten is feleltek. Munkácsi Bernát Néprajzi eredményeink és törekvéseink, Katona 
Lajos Ethnológiánk. eredményei és feladatai címmel. Mindkét írás - eredetileg előadás 
- az 1896. évi Ethnographiában látott napvilágot. Kényelmes megoldás lenne az utókor 
mindenkori bölcsességére támaszkodva bírálni, mi hiányzik az idézett szövegekből, 
mire nem figyeltek föl a szerzők, miben fogtak mellé, mi több, Munkácsi meg Katona 
védekezni sem tudnának. Inkább célravezető és egyúttal tisztelgés is a néprajz száz év 
előtti vezető munkásai előtt, ha a sors kegyéből vagy Ítéletéből adódóan később élő az 
ő dolgozataikra támaszkodik, és megpróbálja kibontani, mi minden húzódik meg a 
számbavett eredmények mögött. 

Az akadémiai tudományszakok körébe önálló társasággal és folyóirattal még csupán 
hét esztendeje belépőjegyet váltó néprajz eredményeiből Munkácsi a Néprajzi Múze-
um létrejöttét, az őstörténeti kutatásokat és a leíró néprajzi munkát emeli ki legfonto-
sabb teljesítményként. Katona számára a „nyelv néplélektani bizonyítékai" a legértéke-
sebbek, melyek egyúttal a honfoglalás korára vagy előbbre vonatkoznak. Mindketten 
sürgető feladatnak nevezik a további - még kiterjedtebb - kutatást, ugyanazzal a 
nyugtalansággal, ami azóta is jellemzi a jelenségek gyors elmúlását észlelő néprajzot. 
Munkácsi elrendezettnek látja a Néprajzi Múzeum és vele együtt a tárgyi néprajz ügyét, 
ellenben kettőzött erőfeszítést szorgalmaz az őstörténeti vizsgálatokban valamint „a 
szorosan vett tárgyi néprajzon kívül eső jelenségek" kutatásában. Katona a kallódó 
emlékek megmentésének programjában a Néprajzi Múzeum létrejöttének elismerése 
mellett első helyen nevezi meg a tárgyi néprajzot, azután - de egyenrangúan - a „még 
veszendőbb szóbeli hagyományokat". Az utóbbiak kapcsán azonban int is: a tisztázan-
dó kérdéseknél óvatos bírálatra van szükség, nehogy a század első felének „tömérdek 
badarsága" ismétlődjék meg. Mind Munkácsinál, mint Katonánál az őstörténet a ma-
gyar művelődés legkorábbi fokának kutatását jelentette, melynek időben a jelenhez 
közelebb eső határa valahol közvetlenül a honfoglalás után húzódik. Érthető, hogy 
Munkácsié a részletezőbb idevonatkozó elemzés, hisz ő a finnugrisztika elkötelezettje 
volt, míg Katonát a középkor és öröksége érdekelte, az őstörténeti néprajzot a maga 
részéről elsősorban az etnológiai módszertan művelése terepének tekintette. Munkácsi 
diszciplináris fölfogása ennél jóval differenciáltabb: „Az őstörténet három egymást 
szorosan kiegészítő eszközzel kíván művelést: az egyik az összehasonlító nyelvtudo-
mány, a másik az összehasonlító néprajz, ideértve az embertant és a régészetet is s a 
harmadik a pozitív történeti tudomány különös tekintettel néprajzi és műveltségtörté-
neti adataira". Katona Lajos a nemrég önállósult néprajzban az elméleti és módszertani 
igényességet, velük együtt a legélesebb kritikai szellemet képviselte. Munkácsi Bernát 
a széleskörű interdiszciplinaritás híve volt. Az utóbbi mutatkozott erősebb oldalnak. A 
hazai néprajz bölcsőjénél egész sornyi tudományszak állt, s ezekkel - véleményem 
szerint máig előnyös vonást tartva meg - akkor még nagyon szoros és élénk volt a 
kapcsolat. Például valójában nem is lehet pontosan megállapítani a határt a folklorisz-
tika és az irodalomtudomány-irodalomtörténet között, amire é p p e n Katona nyújtotta a 
legszínvonalasabb példát. A társadalom- és művelődéstörténeti érdekeltséget olyan 
kiváló tudósok ösztönözték, mint Tagányi Károly, Takáts Sándor, Borovszky Samu, 
Csánki Dezső. A nyelvészet, a tárgyi néprajz, a régészet és a művelődéstörténet nem-
csak Munkácsinál tartozott össze, hanem más-más arányban a finnugorisztika többi 
hazai művelőjénél és ugyanígy a turkológia híveinél is. A földrajztudós voltát soha meg 
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nem tagadó Jankó János az összehasonlító néprajzra helyezte a súlyt, de a statisztika, a 
fizikai antropológia, sőt a szociológia szempontjaiból is kölcsönzött. A Néprajzi Társa-
ság alapító atyáinak egyike, Hunfalvy János néptörténeti megközelítését ugyancsak 
többen vallották, így az eredetileg numizmatikus, az Ethnographia első szerkesztője, a 
Társaság jegyzője, Réthy László is. A néptörténet, a régészet és az etnológia összefonó-
dását legmarkánsabban Herman Ottó korabeli munkássága testesítette meg. Ő volt az, 
aki kortársai közül - talán Hunfalvyt nem számítva - legtüzetesebben tájékozódott a 
pozitivista etnológiai szakirodalomban. Igaz, hogy a magyar tudományos élet ismerte 
az akkor már az élők sorából sajnálatosan fiatalon eltávozott (1886) Beöthy Leó műveit 
is, őt azonban csak a kései historiográfia kapcsolta be a néprajz tudománytörténeti 
folyamatába, a Néprajzi Társaságot alapítók nem idézték őstársadalmakkal, általános 
társadalomfejlődéssel foglalkozó tanulmányait. A tengerentúlon gyűjtő, jórészt termé-
szettudományos képzettségű utazók, akár az ezredéves kiállítás ötletét szívből támoga-
tó Xantus János, akár az é p p e n Új-Guineába induló Bíró Lajos viszont semmiképpen 
nem nevezhetők szakembereknek, de hozzátartoznak a kor magyar néprajzi életéhez. 

Ennyi és éppenséggel nem hiánytalanul fölsorolt kötődés és kapcsolat hamarosan 
megszülte a féltékeny vitákat is. Lóczy Lajos a geográfiát féltette a terjeszkedő néprajz-
tól, el tudta volna képzelni önállóság nélkül saját tudományába betagolódva. Török 
Aurél viszont a fizikai antropológia megerősítését várta a néprajztól és ezért látott 
benne konkurenciát. Tudjuk, hogy az embertan és az etnográfia kölcsönös vonzalmá-
ból a tartós együttélés után sem lett házasság. Elismerve, hogy létezik szempont, mely 
szerint ezzel a kulturális antropológiai irányba való fejlődés lehetősége gyengült, én 
mégsem értékelem negatívan. A néprajz tudományszaki összetettsége ugyanis azt 
jelentette, hogy belőle is kiválhattak újabb tudományágazatok. Ez történt nemcsak az 
antropológiával, hanem a keletkutatással is, mely szintén interdiszciplináris jellegű volt 
erős nyelvészeti érdekeltséggel. Önálló nyelvészeti társulat azonban ekkor még nem 
létezett. így történhetett meg, hogy a hazai orientalisták jelesei közül Goldzicher Ignác 
és Kunos Ignác tevékeny szerepet vittek a fiatal Néprajzi Társaság életében, és Munká-
csi Bernát közreműködésével annak keretében alakíthatták még első szakmai egyesü-
letüket. Igaz, először szakosztályként működtek, és így indították meg közlönyüket, a 
Keleti Szemlét, de hamarosan szervezetileg is önállósultak. Munkácsinak mint az 
Ethnographia szerkesztőjének komoly tekintélye volt, ami a finnugorisztika pozícióját 
erősítette a néprajzon belül, ám a Társaság elnöke a turkológus érdeklődésű őstörténet 
köztiszteletben álló alakja, Kuun Géza gróf volt, és ennek az iránynak a súlyát növelte 
többek közt az idős Herman Ottó és Sebestyén Gyula is. A turkológia majd csak a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság megalakulásával vált ki a Néprajzi Társaságból 
(1904) és erősödött meg kritikai szellemében, de a „török párt" mindig tartott hadállá-
sokat a néprajzban. 

Körképünk nem lenne teljes, ha nem vetnénk még néhány további pillantást a ma-
gyar néprajznak a múlt század végén legnagyobb múltú alkotó elemére, a folklórra. 
Vikár Béla a millennium évére már elkészítette a világelsőségek közt helyet biztosító 
első népzenei monográffelvételt. Egymástól távoleső vidékeken jó néhányan gyarapít-
ják népköltési gyűjteményüket, a nagyszerű anyaggal induló Magyar Népköltési Gyűj-
temény azonban nem köszönti újabb kötettel az ezredéves évfordulót, hosszabb ideje 
Csipkerózsika-álmot alszik. Pedig létrejöttének indítékai változatlanul elevenek. Bár 
már nem úgy tekintenek a legkiválóbb költők a folklórra, mint a szépirodalom megújí-
tó forrására, de a tudósi előfeltevés, hogy az ősköltészet és a mitológia kulcsa benne 
rejlik, változatlanul érvényes. Új Ipolyi Arnold nem akad ugyan, mert az ősvallás-
rekonstrukcióval jelentkező Kandra Kabos műve a megjelenésekor (1897) is az volt, 
ami máig maradt, tudománytörténeti érdekesség, Kálmány Lajos invenciózus tanulmá-
nyai pedig csak kisebb részletek, figurák kidolgozására szorítkoznak. Ám már készü-
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lődik Sebestyén Gyula, hogy a Népköltési Gyűjteményt hamarosan mégis újra indítsa 
és fáradhatatlanul adja az ösztönzéseket a nemzeti romantikában fogant folklorisztiká-
nak. 

Nem szonil sem kifejtésre, sem magyarázatra, hogy az ezredéves országos ünnep-
ségek légkörében minden olyan törekvés, mely a magyar múlt fényes lapjait, Magyar-
ország értékeit, dicsőségét, nagyságát kívánta bemutatni vagy fölmutatni, kedvező 
társadalmi érdeklődésre számíthatott. Ne felejtsük el azonban, hogy nem az önállósuló 
magyar néprajz lendítette föl a millenniumi néprajzi érdeklődést, hanem a millennium 
szelleme adott lehetőséget a kibontakozó magyar néprajnak széleskörű bemutatkozás-
ra és a közvélemény megnyerésére. Az őstörténeti érdeklődés ugyan nem akkor 
keletkezett a magyar néprajzban, illetőleg a létrejöttében részes társtudományokban, 
hanem sok évtizeddel előbb, azonban az említett találkozás a további út szempontjá-
ból rendkívül szerencsés volt, föllendülést hozott, ötleteket adott más tudománysza-
koknak is. Nem utolsósorban kisegítette a Néprajzi Társaságot abból a válságból, 
amely az átgondolatlan vezetés miatt szinte azonnal az alapítás után megszűnéssel 
fenyegette. Egy dologban mégis föltétlenül bírálnunk kell az átfogó őstörténeti érdek-
lődést, jóllehet é p p az ezredéves kiállításon ez az anomália nem látszott olyan arányú-
nak, amilyennek később bizonyult. Egyre inkább elhatalmasodott ugyanis az a szemlé-
let, amely a néprajzi anyaggyűjtés és értelmezés célját a múlt rekonstrukciójában jelölte 
meg. A jelenre tehát nem önmagáért, hanem azért figyeltek, mert a múltra lehetett 
belőle következtetni. Az ezredéves kiállítás két fő néprajzi látványosságára, Hennán 
Ottó ősfoglalkozások kiállítása és a jórészt Jankó János szakmai irányításával fölépült 
néprajzi falu azonban még egyensúlyban állottak. A parasztság most nem munkakere-
ső tömegeivel, hanem valóságos alkotásaival jelent meg a nagyvárosban. A kiállítási 
falu kizárólagosan a jelent, a korabeli Magyarország népessége túlnyomó részének 
életkörülményeit volt hivatva bemutatni. A lebontás után ez az igény aránytalanul 
visszaszonilt, és csak az 1930-as években, a funkcionalizmustól támogatottan jelentke-
zett ismét. 

A millennium idejének magyar néprajzában az őstörténeti feladatvállalás a magyar 
nemzeti érzés erőteljes kifejezését is szolgálta. A néprajzi falu léte, annak nemzetiségi 
összetétele a múkedvelő főúri tudományoskodásnak köszönhető cigánysátorig bezáró-
lag, mely azonban odakerülésének okától függetlenül történeti tényként állt, egy másik 
eszmei ösztönzőnek az eredménye volt. A honfoglalás ünneplését - s most nemcsak a 
néprajzra gondolok - a történelem pozitív, bizakodó fölfogása, valamint az önelégült-
ség és dicsőségkultusz ellenére a „herderi jóslat" óta meglévő nemzeti veszélyeztetett-
ség tudata is motiválta. A soknemzetiségű-sokkultúrájú ország falujának hatalmas 
közönségsikere bizonyára nem külön-külön az egyes parasztportáknak volt köszönhe-
tő, hisz kevés utazással olyanokat vagy hasonlókat bárki százával láthatott, hanem az 
együttes békés látványnak. Ez az alkotó gondolat 1889-ben többeknek, mindenekelőtt 
Hennann Antalnak köszönhetően termékenyen közrejátszott a Magyarországi Néprajzi 
Társaság alapításában. Képviselte a nyelvek fölé emelkedő nagy múltú hungarus-
tudatot és a Csaplovics óta élő „Magyarország Európa kicsinyben" nézőpontot egya-
ránt. Végül még egy eszmét kell megemlíteni, mely jelen volt a millennium néprajzi 
életében. A Társaság alapításakor többen, leginkább Hermann Antal nemcsak a sok-
kultúrájú országot, hanem a sokkultúrájú, -nyelvű, -vallású Habsburg-birodalmat is 
szem előtt tartották. Az alakuláskor Jókai Mórnak jutott a feladat, hogy ezt a védnök-
nek felkérendő, de időközben elhunyt Rudolf trónörökös helyett elmondja, egyúttal 
kiemelje az etnográfia népek közötti békekovácsoló hivatását. Mind Hermann Antal, 
mind Jókai a Rudolf nevével fémjelzett nagy kiadói vállalkozáshoz, az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és Képben sorozathoz kötődtek, melynek kötetei folyamatosan 
jelentek meg a 90-es években, hogy a birodalmi hazafiság gyenge érzését erősítsék. 
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Ezek a gondolatok bizonyos tudományos áttételekkel, az írásunk elején idézett 
mindkét tanulmányban hangot kaptak. Munkácsi Bernát nemzetiségi bontásban adta 
közre a hazai néprajzi könyvészetet, és pontosan megfogalmazta, hogy összehasonlító 
kutatás nem létezhet nemzetiségek beható tanulmányozása nélkül. Katonánál ugyanez 
- mintegy megelőlegezve Róheim tételét - a néphit és népszokásvizsgálat szláv össze-
függéseire figyelmeztetésben kapott hangot s nemcsak a környező, hanem a távolabb 
lakó szláv népekre is utalva. Végül ő az, aki kiemelte a hazai cigánykutatás eredmé-
nyeit. 

Mind Munkácsi, mind Katona szerényen, ám büszkén jelentették ki, hogy a fiatal 
tudományszaknak nemzetközi összehasonlításban sem kell szégyenkeznie eredményei 
miatt. A szempontot, mely kisebbrendűségi érzés kiváltotta szorongásról árulkodik, 
tehát tőlük, a korabeli szerzőktől származik, magam is elfogadom. A XIX. század 
utolsó harmada Európa-szerte a néprajz és az etnológia szervezeti kibontakozásának 
időszaka. Abban a tudományos irányvételben, amely túlnyomólag Európa középső és 
északi területeit jellemezte, elsősorban a saját nép, - értve ezen leginkább a parasztsá-
got - tradicionális kultúráját kivánta föltárni, a magyar néprajz teljesítményei valóban 
csekély időeltolódással követik a német és skandináv intézményeket, párhuzamossá-
gokat mutatnak velük, sőt olykor meg is előzik azokat. A Magyar Néprajzi Társaságot 
ma is a maga nemében legkorábban alapítottak között tartják számon. Folyóirata, az 
Ethnographia a legrégebben indított szakmai szemlék közé tartozik. A néprajzi falu 
csupán öt évvel követte nagyhírű stockholmi mintáját. A budapesti Néprajzi Múzeum-
ról hasonlókat lehet elmondani. Mindez nem érvényes tőlünk délre vagy keletre fekvő 
európai régiókra, és a közvetlen északi szomszédságra sem. A tudományos célok 
sokfélesége és a gondolati ösztönzések rétegzettsége még inkább alátámasztja fenti 
állításunkat. Hogy mindez mégis lehetett volna még gazdagabb és még differenciál-
tabb, mert később egyoldalúsághoz vezetett, kétségtelen, és az utókornak kötelessége 
rá figyelmeztetni. Tévednénk azonban, ha olyasmit kérnénk számon, ami térségünk 
társadalmi állapotából és fejlődéséből nem következhetett. 

A fiatal magyar néprajz nem volt abban a helyzetben sem, hogy az ezredéves ün-
nepségekre olyan összegzést tegyen a nemzet asztalára, mint a Szilágyi Sándor nevével 
fémjelzett tízkötetes Magyarország története vagy Beöthy Zsolt díszkiadású irodalom-
története; maradt a részvétel a millenniumi kiállításon. 

Befejezésül érdemes néhány perces kitérőként eljátszani azzal az ötlettel, hogy ki 
mindenki fordult meg ott, ahol tudvalévőleg nemcsak néprajzi, hanem másfajta látniva-
lók óriási bősége is várta a nézőket. A Néprajzi Társaság történetének első kihelyezett 
ülését tartotta a kiállítás területén július 7-én koradélelőtt ünnepi közgyűlésként. A 
jegyzőkönyv tanúsága szerint „csekély számú, de díszes" közönség jelent meg, ami 
bizonyára a többszörösen is szokatlan időponttal magyarázható. Javában tartott a 
fürdőidény, a hőség elől sokan már vidékre utaztak, miután valószínűleg korábban 
kinézelődték magukat a két hónapja nyitva tartó kiállításon. Még az alapító tagok és a 
felolvasó üléseket szorgalmasan látogatók közül is sokan hiányoztak. Kodály Zoltánról 
és Kós Károlyról tudjuk, hogy gimnazistaként életreszóló élményt jelentett nekik a 
kiállítás. Vajon a többi gimnazista, hiszen a következő néprajzos nemzedék tagjainak 
zöme, Györffy István, Viski Károly, Berze Nagy János, Bartók Béla, Szendrey Zsig-
mond, Kiss Lajos ekkor é p p középiskolába járt, fölutazva Karcagról, Székelyudvar-
helyről, Gyöngyösről, Pozsonyból, Szatmárnémetiből és Hódmezővásárhelyről, meglá-
togatta-e a Városligetet? Bátky Zsigmond már diplomás, ebben az esztendőben lett a 
néprajzi osztály munkatársa. Csak sejtjük, hogy az agg Gyulai Pál, a reformkori nép-
rajzi érdeklődés utolsó élő tanúja és formálója végigsétált a néprajzi falu utcáin. Talán a 
folklorisztikával régebben fölhagyó Arany László is járt arra. Vajon Gönczi Ferenc 
tanító úr, aki éppen nekifogott göcseji és hetési gyűjtéseinek, fölutazott-e Zalából 
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Budapestre, vagy Lázár István tanár úr Nagyenyedről, aki abban az esztendőben 
jelentette meg értékes néprajzi monográfiáját Alsó-Fehér megyéről? Kálmány Lajos 
csanádpalotai plébános aligha reszkírozta meg a költséges és fárasztó utat. A Pozsony-
ban tanárkodó Solymossy Sándorról, akit ugyan ekkortájt drámatörténeti studiomok 
foglalkoztattak, ez inkább elképzelhető. Talán Luby Zsigmond tekintetes úr Szatmárból 
rászánta magát, hogy kisasszony lányának, Margitnak most mutassa meg a főváros 
nevezetességeit. A Liptószentmiklóson lakó Istvánffy Gyula valószínűleg megnézte a 
kiállításokat, mert korabeli publikációi magukon viselik a látottak hatásait. Ugyanígy 
az 1896-ban induló, Borovszky-féle vármegyei monográfia-sorozat többnyire alkalom-
szülte néprajzos szerzőinek egy része, ha akarná, sem tudná eltitkolni az élményt. 

Mindez azonban csupán találgatás. A következő évtizedek magyar néprajzának mű-
velői valóban találkozhattak a ligetben, láthatták a másik arcát és alakját, elvihettek 
magukkal azonos vagy hasonló hangulatokat, emlékeket anélkül, hogy ismerték volna 
egymást. Az azonban tény, hogy a millennium ideje olyan pillanat a múlt századi 
magyar néprajz tudománytörténetében, amikor már megragadhatóan jelen van a 
huszadik század szinte minden, máig meglévő tudományos törekvése, erénye, fogya-
tékossága, intézménye, gondja, problémája. Van saját társasági fórum és szakfolyóirat, 
megszületett múzeológiája, sokágú interdiszciplinaritás jellemzi, hangsúlyosan képvi-
selteti magát a finnugrisztikában és az orientalisztikában, gyengén a germanisztikában 
és a szlavisztikában; de erős a nemzetiségek és a szomszédnépek iránti érdeklődés. 
Jónéhányan kiválóan tájékozódnak az európai szakirodalomban, mások azonban saját 
kútfőből merítve, provinciális elméleteket építgetnek, merész képzettársítással kap-
csolnak össze nem egymáshoz tartozó jelenségeket. Az őstörténeti illetékességet senki 
sem vonja kétségbe, kevésbé fontos a jelen, és a kultúra mellett a társadalom tanulmá-
nyozása. Komoly erőfeszítések történnek a tudomány fogalmi leírására, de azok nem 
nyernek konszenzust. Voltak már viták, vannak súlyos személyi és csoportellentétek. 
Akad fáradhatatlan intrikus, erőszakos törekvő, szervező és szervezkedő, és vannak 
önálló szellemek, leleményes kezdeményezők intuitív személyiségek, aszkéta tudósok 
és bohémségre hajlamosak egyaránt. Mindez sokat ígért. A korabeli magyar néprajz 
hangadói és irányítói éppúgy, mint híveik, az érdeklődő közönség és a rokonszakmák 
képviselői, a jelzett eltitkolt szorongás ellenére joggal lehettek és voltak derülátók. 

Vajon ma, egy évszázad múltán, sokkalta több eredmény és tapasztalat birtokában, 
ugyanígy képviseljíik-e mi a jövő század magyar néprajzát? Vajon egy újabb száz 
esztendő után, utódaink hogyan tudnak majd reánk emlékezni? 

Kása László 

Irodalom: A kor néprajzi életének képe leghívebben az 1890-ben induló Ethnographia 
évfolyamaiból tárul föl. Az értékelésben saját korábbi munkáim vonatkozó fejezeteit 
használtam föl, részint változatlanul, részint az újabb ismeretek és gondolatok jegyében 
átértékelve: Kása László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., 1989; XJŐ.-. A Magyar 
Néprajzi Társaság százéves története (1889-1989). Bp., 1989; Uff.: A Magyar Néprajzi Tár-
saság alapító eszméi. Népi kultúra és nemzettudat. Szerk.: Hofer T. Bp., 1991. 77-82. old. 
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