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1. A népi kultúra közösségi jellegű 

A népi kultúrát közösségi jellegűnek szokták tekinteni. A kérdést két vonatkozásában kell 

megvizsgálnunk: 

 A. Homogén-e valójában egy-egy (hagyományos és nem hagyományos) közösség? (a népi 

kultúrát hordozó társadalom szempontja) 

 B. Ki az, aki a népi alkotást létrehozza: az egyén avagy a közösség? (az alkotási folyamat 

oldaláról közelítve) 

 

1. 1. Milyen jellegű közösségek léteztek a hagyományos társadalmakban? 

A rendi társadalomban egy-egy közösségként felfogott csoport (például faluközösség, 

parasztság, városi polgárság stb.) igen bonyolult belső tagoltsággal rendelkezett. Egy egyén 

egyszerre több csoporthoz is tartozott (például egy hagyományos székely faluközösség bármelyik 

lakosa egyszerre volt tagja a falunak, egy egyházszervezeti intézménynek [a „megyének”], a 

lakóhelyének megfelelő tizesnek, valamelyik esztenatársaságnak, saját rokonsági csoportjának, 

legvégén említve az egyén társadalmi helyzetét meghatározó rendi közösséget.) Vagyis a 

hagyományos társadalom keresztül-kasul korporatív (= testületi, hivatásrendi) volt, ami a 

kiszolgáltatottságot is mérsékelte. A korporatív viszonyok ugyanis a kölcsönös támogatásra és 

szolgálatra, sőt külcsönös függésre épülnek. (Gurevics 1979. 169.) Nem lehet tehát olyan 

csoportot/közösséget összeállítani, melynek tagjai valamely más vonatkozásban ne tartoznának 

egy másik közösséghez. A csoportok viszont mégis reálisan léteztek és a jelenség kulturális 

következményeként a hagyományos világban rendi jellegű zárt csoportkultúrák jöttek létre. 

Ezekben a zárt világokban a mai értelemben vett személyiség nem létezett. Az egyéni jogot nem 

ismerik, az egyén helyét a társadalomban a csoport kollektív jogai határozzák meg. A csoporton 

belül a tagok egyenlőek, de a csoportok egymás között nem. Másszóval: a csoporthoz vagy 

réteghez tartozás meghatározza az egyén társadalmi magatartását. A szabályozottság eléri a 

ritualizáltság fokát, azaz a cselekedeteket, a jogi helyzetet szentesítő rítusoknak igen nagy 

szerepük van. (Gurevics 1979) 

Ha maga „a nép” nem homogén, nem lehet homogén a nép kultúrája sem: változatai 

vannak. Még a parasztság kultúrája sem egységes. A paraszttársadalmon belül a pásztoroknak 

saját viseletük, sajátos mágikus hatalmuk (gyógyítás, jóslás, csillagismeret stb.) volt, saját 

ünnepekkel, szentekkel (Szent Vendel) rendelkeztek. Létezik bizonyos kulturális rétegzettség is 

(például béresek, katonák dalai, a gazdagparasztok népművészete), nem is szólva a vallási, táji 

rétegzettségről, vagy a nemek szerint tagolódó kultúráról. (Ez utóbbi vonatkozásban köztudott, 

hogy bizonyos műfajok, rituális szerepek nemekhez is kötődtek. A halottsirató a nők műfaja, de 

újévi jókívánságot, menyasszonybúcsúztatót férfinak kell mondania.) A katonáskodó 

kozákoknak, hajdúknak saját táncaik (Erdélyi hajdútánc), dalaik voltak, a bányászok saját 

védőszenteket tiszteltek (például Szent Annát, mert méhe kincset rejtett, Szent Borbálát, mert a 

hegyekben keresett menedéket, Dániel prófétát, akit az aranykorral kapcsoltak össze). A városok 

népi kultúrája ugyancsak differenciált volt. (Például a céheknek saját szentjeik, ünnepeik voltak, 

a vándorló mesterlegények énekei, igaztörténetei, rítusai ugyancsak sajátos rétegkultúrát 

jelentettek.) Ugyancsak specifikus, foglalkozásra jellemző kultúrájuk volt a tengerészeknek 
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(például matrózdalok, öltözet, beszédmód, saját rítusok [hajókeresztelés, áldozatbemutatás, 

avatórítusok, tengerészmágia, matróztánc stb.]), a halászoknak, a tolvajoknak stb. 

El kell fogadnunk tehát Kodály megállapítását, aki egyik fiatalkori írásában ezt írta: „A 

néphagyományt nem szabad valami egységes, azonos halmazállapotú anyagnak képzelnünk. 

Mélyreható különbségek vannak életkor, társadalmi, vagyoni állapot, vallás, civilizáltság, vidék 

és nem szerint.” (idézi: Burke 1991. 45–53.). A népi kultúra eredendően differenciált, tagolt 

voltát nem szabad azonban mechanikusan értelmezni: a földrajzi, vallási, rendi stb. határok 

átjárhatók. (Pl. Szent Vendelt nemcsak a pásztorok tisztelik, egy-egy epikus szüzsé [például 

hűségpróba, az elcsalt menyecske stb.] nem lokalizálható egy-egy falura vagy társadalmi 

csoportra stb.) 

 

1. 2. Egyén és közösség az alkotás folyamatában 

Mint láttuk, a romantikus felfogás a népi kultúrát kollektív jellegűnek tekintette. „A nép költ” 

– vallották Grimmék, s a közössségen belüli egyéni alkotó után nem is nyomoztak, hiszen az 

egyéniség csak mint a kollektív jelleg kifejezője jött számításba. 

Két példa: a) Magyarországon az Akadémia felhívást tett közzé népdalok írására. b) Vuk 

Karadžić szerb költő paraszti származása miatt, Elias Lönnrot finn folklórgyűjtó, a Kalevala 

szerkesztője, pedig a költészeti anyag beható ismerete folytán érzi feljogosítva magát arra, hogy 

„népi” alkotásokat írjon. 

A századforduló táján homlokegyenest ellenkező oldalról közelítettek a kérdéshez: A 

kultúrában minden módosítás egyéni hajtóerő (Triebkraft) eredménye, az újítás csak az egyénnél 

jelenhet meg, gyorsan és változatlanul áttevődik – vallja Ed. Hoffman-Krayer. Vagyis a nép 

közösségként nem alkot, hanem rombol. Ez a felfogás összegyeztethető a „lesüllyedt kultúrjavak” 

elméletével (lásd hátrébb). 

Egy mai, árnyaltabb álláspont szerint a közösség kerete az egyén érvényesülésének. Az 

újítás, az alkotás az egyéntől származik ugyan, de a teremtő egyén többszörös erővel találja 

szembe magát az alkotás során. A közösség csak azt az alkotást fogadja el, amelyik kifejezi 

értékrendjét, világképét. (Ortutay 1981. 9–54.) E felfogással teljesen összecseng Peter Burke 

véleménye, aki szerint a hagyományos előadó nem volt a hagyomány puszta szócsöve, de újítani 

sem újíthatott tetszése szerint. Modern értelemben véve, sem „előadó”, sem „szerző” nem volt. 

Saját változatokat teremtett, de megmaradt a hagyomány keretein belül.” (Burke 1991. 140.) 

 

2. A népi kultúra hagyományos jellegű 

2. 1. A hagyomány fogalma, a hagyományozódás feltételei 

A néprajztudomány a hagyomány folytonosságát figyeli. (Ebben tér el például a 

szociológiától, mely úgy vizsgálja az élő társadalom jelenségeit, hogy nincs tekintettel a 

jelenségek eredetére, azok régi avagy újkeletű, felülről irányított vagy alulról jövő stb. voltára.) 

Ma, amikor nyilvánvalóvá lett a hagyományos világ összeomlása, a néprajznak válaszolnia kell a 

kérdésekre: Mi marad a hagyományos kultúrából? Hogyan épül ez be a mai kultúrába? Melyek a 

hagyományozódás törvényszerűségei? És mindenekelőtt: mi számít hagyománynak? 
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A hagyomány fogalmát tartalmi szempontból lehetetlen meghatározni. Hoppál Mihály 

szavakat, játékokat, hiedelmeket, rítusokat, szokásokat, normákat, értékeket, attitűdöket tekintett 

hagyománynak. (Hoppál 1982) V. J. Bromlej szerint ide tartoznak „a termelési, életmódbeli, 

családi, szertartási, társadalmi, forradalmi, harci, nemzeti, kulturális, irodalmi, eszmei, építészeti, 

folklór, vallási és hasonló” jelenségek.” (Bromlej 1976) A tartalmi meghatározásra tett kísérletek 

sorát folytathatnánk. Kézenfekvőbbnek tűnik viszont Edgar Shils funkcionális szempontú 

definíciója. Szerinte hagyomány (traditum) „valami, amit a múlt a jelennek átad”, „bármi, amit 

tartósan vagy ismétlédően továbbadnak, tekintet nélkül tartalmára és intézményi környezetére 

(például tárgy, cselekvésminták, eszme stb.)”. A szokás fogalma szűkebb a hagyományénál: a 

szokások a kultúra szocionormatív szférájának hagyományai. (Shils 1987) 

Edgar Shils szerint az számít hagyománynak, amit legalább három generáción át 

továbbadnak. Az egyistenhit több évezredes, a liberalizmus néhány száz éves hagyomány. (A 

divat például azért nem tekinthető hagyománynak, mert noha ugyanúgy egy megjelenített mintát 

követ, mint a hagyomány, de hiányzik belőle a hagyományozódás hosszú láncolata.) 

A hagyományozódás során kialakulhatnak degresszív, romboló folyamatok (1) és 

továbbépítő, megőrző tendenciák (2). Első esetben beszélhetünk immanens romboló 

jelenségekről (ezek jobbára az egyéni tévesztés esetei) (1.a.), illetve arról a súlyosabb esetről, 

amikor maga a művelődés esik szét, kizárva az építő folyamatokat (1.b.). A degresszív romboló 

folyamatok szélsőséges esete az akkulturáció (lásd előbb!). A továbbépítő, megőrző folyamtok 

feltétele a kultúra épsége, az értékrend és világkép egysége. Egy el nem bizonytalanodott kultúra 

a hagyományozódás során bekövetkező egyéni tévesztéseket helyreigazítja, az alkotást tovább 

csiszolva tökéletesíti. Ezt a tendenciát nevezi Walter Anderson német folklorista az önkiigazítás 

elvének vagy az önhelyreállítás törvényének. Gondoljunk arra például, hogy a Petőfi-versek 

folklorizálódása során az eredetinél gyakran cizelláltabb, tartalmilag bővebb változatok jöttek 

létre (például Alku). 

Egy közösségben egyidejűleg hatnak a hagyomány és újítás erői. Jurij Lotman szerint a 

kultúra átörökítésében kétsíkú változás figyelhető meg: lebomlás és állandó beépülés. Optimális 

esteben a két folyamat egyensúlyban van, de konfliktusos helyzetekre (például fiatalok és öregek 

szembenállása), illetve szélsőségekre is hozhatunk példát. Az újítás szélsőséges esete az 

akkulturáció, amikor olyan mérvű újításra kerül sor, hogy a kultúra elveszíti önmagával való 

azonosságát. Egy tradicionális hagyományőrző közösség, melyet nem kezdett még ki a 

modernizáció, nem tesz lehetővé olyan mértékű újítást, ami a kultúra identitását alapvetően 

veszélyeztetné. Másfelől meg kell említenünk, hogy a Földön még ma is léteznek merev 

hagyományőrzésre berendezkedett közösségek (például szekták, primitív kultúrák), melyek 

anakronisztikusan állnak szemben a civilizációval. 

 

2. 2. A hagyományhoz való történeti viszonyulások 

A hagyományok megítélése minden korban ideologikus volt: vagy eszményítették, vagy 

pedig elutasították a hagyományokat. Tekintsük át nagyvonalakban ezeket a történeti 

viszonyulásokat. 
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2. 2. 1. A középkorban és a hagyományos társadalmakban a hagyomány a világrend 

biztosítéka, a jog forrása volt. Hitték, hogy minden eltávolodás a kezdeti „aranykortól”, a 

teremtés boldog korától, csak ronthat a világ állapotán. Ezt a logikát fejezik ki a „reformáció”, 

„reneszánsz”, „revolúció” stb. szavak etimológiái. (Ugyanebbe a fogalomkörbe tartoznak a 

következő szavak, melyeket régi székely faluközösségi határozatokból válogattam: rebonificál [= 

kártalanít, visszafizet], redeál [= visszaszáll], refundál [= visszaad], refusió [= visszatérítés], 

rehabeál [= visszaszerez], remedium [= perorvoslat], restituál [= visszaad, visszahelyez], 

resuscitál [= fölelevenít, újrakezd] – Lásd: Imreh 1973. 230). 

E felfogás szerint a világ egyetemes rendjében létezett a valamikori abszolút kezdet (Mircea 

Eliade A szent és a profán című könyvében: in illo tempore), amely a teremtés kora volt, legfőbb 

jellemzője a szent jelleg. Az ünnepi (nép)szokások szertartásrendje (például betlehemes és 

farsangi játékok, újévköszöntő ünnepek, a szentmise rituáléja nem mások, mint a genezist ismétlő 

rituális drámák. A szertartás minden elemének meg kell egyeznie a korábbi cselekvésével, tehát 

vakon kell engedelmeskedni a hagyománynak. Tágabb összefüggésben azt mondhatjuk, hogy a 

hagyományos népi kultúrában a hagyományt misztifikálják, az előzmény modellként szerepel. 

A modellek elfogadása azonban gyakorlatilag nem mindig hiánytalan. Megtörténhet, hogy 

csak formálisan történik (felejtés, torzulás), vagy hogy a követés késéssel történik (például a 

kultúrjavak áramlása az arisztokrációtól a parasztság felé, a cigányok körében élő, magyaroktól 

átvett népszokások, műfajok stb.). Agonizáló jellegű átadás is lehetséges: a kultúra elemei menet 

közben értelmüket veszthetik. Így alakulnak ki a kulturális csökevények, idegen szóval: a 

survival jelenségek. A survival olyan kulturális jelenség, amely eredeti kialakulásának és teljes 

funkcionálásának korából régebbi jelentőségét elveszítve, a megszokás erejénél fogva a későbbi 

időszakokban is fennmarad. Például: értelmüket vesztett szólások, kifejezések (a hitvilág elemei a 

nyelvben megőrződtek: például „kőhöz legyen mérve”, „megfeji az ágast”, „akasztófa címere”, 

„böjti boszorkány”, „benne van a csávában”, „ordít, mint a fába szorult féreg“ stb. – lásd: O. 

Nagy 1988.); a hétköznapok rituális gesztusainak hitvilágbeli magyarázata lehetséges (a tükör 

letakarása a halottas házban, kisgyereken tilos átlépni, a vadásznak nem illik szerencsét kívánni, 

ivás előtt a vízből a földre öntenek egy keveset stb.) 

A hagyomány mintaadó jellegét példázhatjuk a népi jogfelfogással is. (A középkor 

jogelméletében is hasonló felfogás érvényesül!) Az egyén helyét a hagyományos társadalomban a 

rendi (csoporthoz való) hovatartozása határozza meg. Minden csoport joggal rendelkezik, ami a 

múltban gyökerezik. A múlt a jog legitim voltának forrása (például az ilyen kifejezésekben: „a 

régi fejedelmek sok szép szabadságokkal elhalmoztak”). Az uralkodó voltaképpen nem teremtője 

a jognak, hanem csak biztosítja az öröktől fogva létező jog érvényesülését. (Gurevics 1979 : „A 

jog a világrend része, amely ugyanolyan örök és megdönthetetlen, mint maga a világegyetem.” 

[144] „A jogot nem létrehozzák, csak megtalálják.” [145] ) Jog és igazság szinonimák: ami ősi, 

az isteni eredetű, tehát igaz és jó. A hagyományos jog tehát múltra orientált, statikus jellegű. A 

joggyakorlat eléri a ritualizáltság fokát (például kalákába végzett munkák rítusai, pereskedés, 

vásár, házasságkötés, céhbe való belépés, lovaggáütés, követek fogadása, faluközösségbe való 

befogadás stb.) A tevékenység mindig ugyanazon jogi formák keretében zajlik, nélkülük 

elképzelhetetlen és érvénytelen. A szertartás elmaradása semmissé teheti a jogi aktust. Például 
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egy vásárt nem a papiros, hanem a szertartás szentesít. A fehér ló mondája szerint (a monda a 

szájhagyományból került a középkori történetírók munkáiba!) Szvatopluk morva fejedelem a 

magyaroktól kapott fehér lóért, aranyos nyeregért és kötőfékért cserébe földet, füvet és vizet küld 

Árpádnak, s így – tudtán kívül – jelképesen eladja a Duna–Tisza közét a magyar vezérnek. A 

monda alapja tehát a föld vásárlásával kapcsolatos ősi jogszokás, a szerződés értékű jelképes 

szertartás, amelyet a magyarok a mit sem sejtő idegennel szemben érvényesítenek. 

Számos példát lehetne felsorolni annak bizonyítására, hogy a hagyományt a hagyományos 

világban sem mindig tartják tiszteletben (a pereskedésekre ilyenkor került sor, a nagy lázadások – 

például a székelyek „véres farsangja” 1596-ban, a madéfalvi veszedelem 1764-ban stb. – épp a 

hagyományok figyelmen kívül hagyása miatt következtek be), de az öröklött eszmék 

példamutató erejét nem vonják kétségbe. A paraszti kultúrák bomlása épp a hagyomány 

mintaadó jellegének megkérdőjelezésében ragadható meg, akkor kezdődik el, amikor a közösség 

egésze nem tartja magára nézve normatívnak és kötelező érvényűnek a hagyományt. Ilyenkor a 

hagyomány helyét az újítás veszi át. („Most a gyermekek ezt csak lekacagják” – mondja egy 

öregasszony Moldvában azokról a régi magyar imákról, melyeknek megtanulására őt 

gyermekkorában veréssel, „pujszemen” való térdepléssel kötelezték.) 

 

2. 2. 2. A hagyományt a felvilágosodás és a 19. századi pozitivizmus korában a korábbival 

merőben ellentétes módon értelmezték. A „tradíció” szó ekkori szűkebb jelentése: tévhit A 

pozitivizmus ismeretelméleti optimizmusa ugyanúgy a „setét babona” közeli végét jövendölte, 

mint a felvilágosodás racionalizmusa. Max Weber a paraszti kultúra közeli végét is megjósolta. A 

hagyományt ekkor csak „a hagyományos világban” tudják eképzelni. 

E felfogás alapja az a képzet, mely szerint a dolgok önmagukban tökéletlenek, tehát újítani 

kell. A hagyomány mint negatív értéktartalommal telítődik: a változást kezdeményezni kell. Ez 

az eszme nemcsak a társadalomról kialakított gondolkodásban, hanem a művészetben, az 

irodalomban, a filozófiában stb. is hat. A cél az eszményi lét, ami a valóság megreformálása 

révén érhető el. Következésképpen az újítás fogalma felértékelődik, a hagyomány fogalma 

negatív értéktartalommal telítődik. A felvilágosodás korában és még ezután is egy ideig hisznek 

abban, hogy a világ az ész uralma alá hajtható. A kor téveszméje az, hogy a modern kor a 

hagyománynélküliség felé halad. 

A romantika sajátos álláspontot képvisel a kérdésben: a nemzeti autenticitás 

letéteményeseként felfogott hagyományt felértékelik. Azonban csak bizonyos dolgokat 

minősítenek hagyománynak (a folklórban – szűkebb értelemben – „ünnepi műfajokat” értenek 

rajta: például mese, mítosz, legenda, szokás, viselet, építkezés stb.), így a romantikusok 

álláspontja bizonyos mértékig összeegyeztethető a későbbi pozitivizmus haladásgondolatával. 

 

2. 2. 3. A mai kutatók többsége megegyezik abban, hogy az autentikus, valódi hagyomány 

öntudatlanul, észrevétlenül épül be a kultúrába. Csak az válik a jelen részévé, ami funkcióval 

rendelkezik, amire a jelennek szüksége van. A szelekció kritériuma: minőség, időszerűség. A 

hagyomány eszerint a jelenben élő múlt, a jelen része, éppúgy, mint bármilyen újdonság. Értéke 

nem a múltbeliség, s nem is érezzzük réginek, idegennek. (Shils 1987) A hagyományos 
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társadalomban a hagyomány ugyanilyen, a maihoz hasonló feltételek mellett öröklődött, 

csakhogy ez a társadalom tartósabb volt, lassabban változott. 

Ha a hagyományt „természetes”, ideológiáktól nem terhelt jelenségnek fogjuk fel, 

megérthetjük azt is, hogy a hagyományok átörökítését a nép nem érezte tudatosnak. Miközben a 

átörökítette a múlt egy-egy szeletét, nem volt tudatában annak, hogy most épp hagyományt ment 

át. Ezért a hagyománylánc hosszúságát sem érzékelték: a népi kultúra világa időn kívüli világ, a 

múlthoz tartozó események a diffúz mitikus múlt ködébe vesznek. (Példák: 1. A népdalgyűjtés 

során az adatközlők „szép régesrégi énekként” minősítenek a század első feléből származó 

nótákat is. 2. A népi történeti tudatot ugyancsak ez a diffúz szemlélet jellemzi, mely érzéketlen a 

kronológia iránt: a mitikus történelmi időben egyszerre van jelen Mátyás király és Kossuth 

Lajos.) 

Vannak-e a népi kultúrának tartósabb, illetve kevésbé tartós elemei? Mi marad meg 

leginkább? Hoppál Mihály szerint a „mindennapi élet” folklórjához tartozó jelenségek, a 

legkevésbé „jelentésteli folklór tények” a legtartósabbak, azok, amelyekben kevés az adaptációs 

jegy (például gesztusok, magatartás, viselkedési módok, érintkezési szabályok, tér- és 

időhasználat, hiedelmek stb.) (Hoppál 1982) A hagyományos életformához szorosan kötődő 

folklórműfajoknak eszerint kevés az esélyük, hogy népi közegben fennmaradjank. De a 

hagyományos népi kultúra elemei új kultúramodellekbe épülhetnek be (Jurij Lotman), például ha 

megváltozik a jelentésük, funkciójuk , környezetük stb. (Például a katonadalok, búcsús énekek 

stb. nemzeti jelképekké válnak; a csángó tarisznya Kolozsváron etnikai hovatartozást fejez ki 

stb.) Vagyis „a folklór tények” konnotációs jelentéseket vesznek fel, ezáltal új kultúramodellekbe 

épülnek be. (Így valósul meg a hagyomány egyes elemeinek – előbb említett – mindenkori 

jelenhez való közelítése/közeledése.) Nincs „örök hagyomány” tehát, a kultúrában nincs időn 

felüli metafizikai állandó, amely megőrizné egy kultúra identitását. (Thomas Mann is 

veszedelmes szimbólumot teremtett, amikor a József és testvéreivel azt sugallta, hogy az emberi 

lényeg nem változik: a bibliai történet bármikor újraírható.) 

 

2. 3. Összegzés 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a hagyományos jelleg nem szükségszerű 

követelménye a népi kultúrának. A mai kultúrából gyakran teljességgel hiányzik a 

hagyományozódás folyamata. (Lásd a kulturális javak gyors kicserélődéséről előbb 

mondottakat.) 

Itt jegyezzük meg azt is, hogy a tradíció fogalmát nem korlátozhatjuk a töretlen, folyamatos 

hagyományra: az ember nemcsak a közvetlenül megelőző generáció tapasztalatait képes 

befogadni. A történelem felé fordulva messzébb is tekinthet: lemondhat a tegnapról a régebbi, a 

történelmileg megalapozottabb javára. A kiemelt múltbéli kultúrelem ugyanúgy alá lesz vetve az 

akceleráció jelenségének, mint bármely más élő kultúrjelenség. 

Előbb azt állítottuk a néprajzról, hogy a hagyomány folytonosságát vizsgálja. Nos, ha a népi 

kultúrához tartozóknak tekintünk nem hagyományos jelenségeket is, meg kell állapítanunk: a 

népi kultúrával foglakozó tudomány (néprajz, etnográfia) többé már nem tudja elkülöníteni magát 
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a többi társadalomtudományoktól (például az előbb említett szociológiától). A mai társadalmakat 

komplex, interdiszciplináris kultúraértelmezési technikákkal kutatják. 

 

3. A népi kultúra önállótlansága 

3. 1. A népi kultúra felfedezésével egyidejű a kérdés: honnan ered a népi kultúra 

alkotókészsége?  

Lehetséges válaszok: 

a) A nép 18. század végi „felfedezése”, romantikus eszményítése előtti korszakban azt 

tartották, hogy a nép körében csak a minőség lesüllyedése zajlik. 

b) A népi kultúra felfedezői (például J. G. Herder, a Grimm-testvérek és az összes 

romantikusok) az alkotókészséget a néptől eredeztetik: „A nép költ!” (Jakob Grimm) 

c) A 20. század elején visszatérés történik a korábbi elméletekhez: mind formákra, mind 

témákra, mind műfajokra vonatkoztatva kialakul a lesüllyedt kultúrjavak elmélete. Eszerint a 

népi kultúra csak passzív befogadó. (Kiderül, hogy a népművészet a reneszánszból, barokkból, a 

rokokóból stb. táplálkozik, a vásári komédiások a drámairodalomból kölcsönöznek, a 

misztériumjétékok hatására népi színjátékok keletkeztek, a lovagregények a nép között is 

elterjedtek stb.) 

d) A mai folklorisztika árnyaltabban fogalmaz a „lesüllyedés” elméletével kapcsolatosan: a 

népi kultúra nemcsak passzív befogadó, építő folyamatok is lehetségesek. De továbbépítés csak a 

kollektív ízlés, hagyományos világban csak a hagyomány szűrőjén át lehetségesek. (Ortutay 

Gyula szerint az invariáns elhibázott, a hagyománynak meg nem felelő alkotás, amelyet a 

közösség nem fogadott el.) A mai népi kultúra egyik alapkérdése: vannak-e ma építő folyamatok, 

ha nincs hagyományozódás a régi értelemben? (lásd még előbb: akcelerációs magatartás) 

 

Ugyancsak a 20. századi folklorisztikai kutatás világította meg az érem másik oldalát, azt, 

hogy nemcsak „lesüllyedés”, hanem „felemelkedés” is létezik. Cervantes a korabeli mesékből, 

Molière a commedia dell' arté-ból inspirálódott, Balassira, Csokonaira, Petőfire hatással volt a 

népi líra, a szalonokba bekerült táncok némelyike valaha paraszttánc volt (keringő, csárdás), a 

reneszánsz udvari ünnepségek népi eredetűek, de később merev szertartások szerint zajlottak, a 

népi epikus hagyomány bekerült a műköltészetbe (például Zrínyire hatott a horvát népi epika), 

Goethe a Faustban népi hagyományos bábjátékból merített stb. (Vannak, akik a fenti 

jelenségekben is csak az egyéni alkotói géniuszok megnyilvánulását látják, holott itt nem az 

alkotás esztétikai értékének, eredetiségének stb. megállapítása az elsődleges szempont.) Sőt a két 

kultúra között vannak oda-vissza hatások is (Példák: 1. Kájoni János a Cantionale Catholicum 

vallásos népénekeit a 17. században a nép között gyűjtötte, majd később a gyűjtemény darabjai 

folklorizálódtak. A helyzetet tovább bonyolítja hogy maguk az eredeti „népi” énekek korábbi 

műköltészeti hatásokat mutatnak. 2. A boszorkány-hiedelemkör egyik elemének, az ördöggel 

kötött szövetség hiedelmének, forrása a középkori teológia. Később ez a hiedelem a nép köréből 

kerül vissza a hivatalos kultórába. [például Goethénél]) 
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3. 2. A folklorizmus és a neofolklorizmus jelenségei 

A kultúrák között tehát állandó átjárás van. A folklorizmus út a folklórból a nem folklórba. 

Felülről irányított, másodlagos népi világ. Magyar vonatkozásban sokáig nem számított negatív 

jelenségnek, művészeti folklorizmust értettek rajta. (például Petőfi, Bartók stb.) Németországban 

az alkalmazott néprajz egyik formájának fogták fel (például szórakoztatóipar, néprajz a 

kereskedelemben stb.), élesen megkülönböztetve a hamis és valódi folklórt. További példák a 

folklorizmusra: népi lakásbelső a tömbházlakásban, népi ruhadarabok a viseletben, a politikai 

jellegű folklorizmus jelenségei (például a tulipán az RMDSZ választási jele, az RTV 

„folklórműsorai”, a hórát járó Ceauşescu stb.) A folklorizmus azért olyan hatékony, mert az 

autentikusság látszatát kelti. (A valódiságra való hivatkozás épp a folklorizmus ügynökeinél 

játszik szerepet.) 

Az „alkalmazott néprajz” (H. Bausinger 1995. 102−104.) a hagyomány ősiségét, esztétikai 

értékét tekinti elsődlegesnek és ennek jegyében a népi jelenségek „hagyományozódását” a már 

nem népi világban mesterségesen akarja megvalósítani. Egy hiedelem, amibe a régi folklór 

védelmezői beleesnek: a régi formák átvétele visszaállítja a régi jelentésösszefüggéseket és 

tartalmakat (például felújított dramatikus népszokások: fonó, betlehemezés, farsangi játékok, népi 

színjátszás stb.) A néprajzot nem lehet „parasztromantikaként” feltámasztani, még akkor sem, ha 

a nép kapva-kap ezen az interpretáción, hiszen ez jótékony öndicséret számára. A hagyományok 

öntudatlanságának, spontaneitásának fentebb már említett ismérve alapján választhatók le a 

valódi hagyományok az alkalmazott néprajz hagyományápolásának jelenségeitől. (Ezt a 

megkülönböztető ismérvet először Leopold Schmidt német folklorista alkalmazta 1948-ban.)  

A folklorizmus jelensége összefügg az elbizonytalanodott identitású modern ember 

önazonosság-keresésével. Dégh Linda mesekutató az amerikai magyarok aratóünnepe kapcsán 

ezt írja: „Bármely etnikus csoportnak éppúgy szüksége van nemzeti néphagyományra, melyhez 

ragaszkodhat, mint amennyire szüksége van megkülönböztető jellmvonásokra is.” A kis 

csoportok igyekeznek jelekkel kifejezni identitásukat, s a „saját” jelzetet a folklorizmus révén is 

hangsúlyozzák. Nem arról van szó tehát, hogy nem tudnának különbséget tenni a folklór és 

folklorizmus között. A folklórból vett elemeket megváltozott körülmények között, megváltozott 

funkcióval tudatosan alkalmaznak. (Végül is: Bartók is tudta, hogy nem a parasztoknak, hanem a 

hangversenytermeknek komponál!) 

 

A neofolklorizmus jelenségével a modern művészetekben találkozhatunk. Jellemzői: a 

folklórjelenségek avantgard esztétika jegyében történő alkalmazása, egy radikálisan új 

művészet létrehozására irányuló törekvés (művészi revolúció), csak esztétikai átvétel (Petőfiék 

még a nép politikai emancipációját is fontosnak tartották), csak formai jellegű átvétel (a 

tradicionális folklorizmus tartalmi és formai), csak reprezentacionális funkció (a hagyományos 

folklórnak ezzel szemben szociotradicionális funkciói voltak: rituális, vallási, mágikus stb.). 

(Példák a neofolklorizmus jelenségére: Bartók Béla zenéje, József Attila népies versei, Makovecz 

Imre építészete, Pablo Picasso képei stb.) A neofolklorizmus elidegeníti a folklórt. A 

folklórhagyomány alárendelt jelentőségű lesz, hiszen eredeti értelme más jelentést nyer a 

művészetben. (Voigt 1990) 
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3. 3. A folklorizáció jelensége 

A folklorizáció – szűk értelemben, a művészetekre vonatkoztatva: – a magas művészet a 

folklórban. Példák: a Biblia a folklórban (Nagy Ilona–Lammel Annamária: Parasztbiblia), a 

korakereszténység teológiájának hatásai a népi imádságokban, a népszokásokban fellelhető 

reneszánsz, barokk, rokokó stb. hatások, a szentimentalizmus és a romantika eszmevilága a 

falvédőszövegeken, emlékversekben, magyar nótában stb.) 

 

4. A változatképződés (variálódás) jelensége a népi kultúrában 

A folklór egésze (mese, dal, zene, színjáték, díszítőművészet stb., stb.) készen kapott elemek 

kombinációja. Az elemek újra meg újra történő átcsoportosítása, variálkása során jön létre a 

változat (variáns), ami a folklórban az alkotás konkrét megnyilvánulási formája, az élő mű. 

Nincs lejegyzett, hiteles, végleges változat (ellentétben a hivatásos művészettel). 

A változatképződés két paradox formai következménye: 1. Ugyanaz a szöveg különböző ( = 

egy témának változatai vannak, voltaképpen klisék segítségével improvizáció történik). Az 

alkotás csak változataiban él. (Például: a Hamupipőkének 38 francia variánsa van, Európában 

összesen jóval 100 felett.) 2. Az eltérő alkotásoknak is vannak egyforma részeik. (Például a 

mesék ugyanazokat a motívumokat kombinálják, eltérő mesetípusoknak is lehetnek közös 

motívumaik.) A népi kultúra előre gyártott motívumok kombinációja. 

 

Melyek az alkotások ismétlődő állandó elemei? (Miből jön létre a változat?) 

1. A motívum a folklór alkotás legkisebb tartalmi egysége, amely a hagyományozódás során 

felismerhetően azonos marad; az adott műtől többé kevésbé függetlenül létezik. Néhány 

balladamotívum: a harc motívuma (A házanépe védelmében elesett hős − Kerekes Izsák 

balladája), a nő elrablójának/elcsábítójának erejét a nő töri meg (Az elcsalt menyecske − Molnár 

Anna balladája), a három halálnem közötti választás (A megégetett házasságtörő − Barcsai), 

befalazás (A falba épített feleség − Kőmíves Kelemenné) stb. A hagyományos folklorisztika 

motívum-indexeket (tkp. motívumjegyzékeket) szokott készíteni (például népdal, mese, monda, 

hímzések stb.). V. J. Propp a motívumot funkciónak nevezi. 

A motívum a típus része, tartalmi elem. A típus a folklóralkotás tartalmának általánosított 

váza, az egyedi vonásoktól már elvonatkoztatott tartalmi kategória. (Szinte kizárólag az epikus 

népköltészet kutatói alkalmazzák.) (MNL 5. – Voigt V.) Voltaképpen a típus változatairól 

szoktunk beszélni. 

2. A formulák, közhelyek a legkisebb állandó formai egységek. („Voltaképpen azonosítható 

lenne a motívum formai megnyilvánulásával.” – Magyar Néprajzi Lexikon 2.) Például állandó 

jelzők („kerek erdő”, „barna kislány”, „zöld mező”), kezdőformulák („Amott kerekedik ...”, „Én 

kimenék én házamból...”, „Hol volt, hol nem volt...”), természeti kezdőkép, átvezető formulák 

(„Ment, mendegélt...”), esküformulák („Vérem a véreddel egy patakot folyjon, / testem a 

testeddel egy sírban nyugodjon.”), varázsformulák („Hókusz, pókusz...”), csatajelenet („Egy 

elémentében gyalogutat nyitott, / visszafordultában szekérutat csapott.”), záróformulák („Egyiket 

temették .../ másikot temnették ...”, „Így volt, mese volt ...”) 
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Az egymással kapcsolatban álló, tartalmilag vagy formailag rokon alkotások hatnak 

egymásra. Ezt a hatást az affinitás jelensége fejezi ki. Ortutay Gyula affinitásnak nevezi azt a 

folyamatot, amelynek soron a rokon elemek vonzása következtében új változatok jönnek létre. 

(Ortutay 1981) Emiatt az egész folklór – mese, ballada, zene, tánc, szokás, díszítőművészet stb. – 

korrelációs csoportok hálózatának tűnik. (Példák: 1. Kodály úgy állított egymás mellé több tucat 

dallamot, hogy az egymás szomszédságában lévők között alig volt eltérés, de az első az utolsótól 

gyökeresen különbözött. 2. A tipologizálást végzőknek egyik alapdilemmájuk: hol kezdődik a 

típus, illetve meddig tart a variáns?) 

A hagyományos és nem hagyományos folklórjelenségek egyaránt a változatképződés 

törvényszerűségeit mutatják függetlenül attól, hogy mi a folklór megjelenítő közege. Az 

írásbeliség legföljebb korlátozhatja a változatképződést, de nem vethet gátat a variálódásnak. 

(Például vőfélyversek, sírfeliratok, falfirkák stb.) 

 


