
„Kompország, Kom pország, Kom pország:
leg ké pes sé ge sebb ál ma i ban is csak mász kált két part kö zött: 
Ke let tõl Nyu ga tig, de szí ve seb ben vis sza …”

Ady End re 1905−ben ír ta az Is me ret len Kor vin-kó dex mar gó já ra cí mű pub li cisz ti kai
írá sát. Szá mos, má ig ha tó (és meg szív le len dő!) meg ál la pí tá sa mel lett a szép me ta −
fo ra mi att vá lasz tot tam írá som mot tó já ul fen ti so ra it. Kom pország: a ma gyar ság, a
ma gyar kul tú ra, a ma gyar né pi kul tú ra eu ró pai hely ze té nek, a né pi kul tú ra am bi va −
lens mi nő sí té sé nek jobb ki fe je zé sé re – azt hi szem – nem ta lál hat tam vol na Ad yé nál
szem lé le te sebb meg fo gal ma zást. Er ről lesz szó vol ta kép pen a kö vet ke zők ben is:
egy részt, hogy mi lyen a ma gyar köz tu dat ban va ló meg ítélt sé ge a ma gyar né pi kul tú −
rá nak; más részt, hogy mi ként, mi lyen kül ső és bel ső ha tá sok, fo lya ma tok nyo mán
ala kult ez a kul tú ra olyan ná, ami lyen nek a 20. szá zad ra meg is mer tük, il let ve meg −
is mer ni vél tük; har mad részt pe dig, hogy mi lyen he lye és sze re pe le het a ma gyar né −
pi kul tú rá nak eu ró pai kon tex tus ban.

1.

Mi lyen kép is él te hát a mai ma gyar tár sa da lom ban a nép rajz ról, a né pi kul tú rá ról?
Már aki ben per sze bár mi lyen is él – te het jük gyor san hoz zá. Egy mas  szív, mond hat −
ni ki bé kít he tet len, tűz−víz, ám azo nos gyö ke rű ket tő sség jel lem zi ezt a meg íté lést. 

LISZKA JÓZSEF

Két part között…*

A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik 
ütközési zónájában. Népi kultúra, nemzeti jelleg,

interetnikus kapcsolatok

JÓZSEF LISZKA 39(4) 
BETWEEN TWO COASTS … 316.7(4)
THE POSITION AND ROLE OF THE FOLKLORE CULTURE IN ONE OF THE IMPACT ZONES OF EUROPE

Ethnography. Folklore culture. National character. Language and cultural borders. Interethnic relations.
European ethnology.

* Je len ta nul mány né hány ko ráb bi elõ adás, il let ve rö vi debb cikk egy be dol go zá sa, új ra gon do lá sa nyo -
mán ké szült.



Egy részt (és ez az ál ta lá nos) a né pi kul tú rát a nem ze ti lét egyik leg fon to sabb le −
té te mé nye sé nek, ősi, nem ze ti je gyek, sa já tos sá gok leg mar kán sabb hor do zó já nak
tart ják. A „ma gya ros mo tí vu mok”, a „ma gyar vi se let”, a nem ze ti tán cok és a „tisz −
ta for rás” mind− mind a nem ze ti jel leg ki fe je zé sé nek az esz kö zei (vö. Györffy 1939;
Kapitány–Kapitány 1999; Lim bach er 2002). Köz ben a tu do mány na gyon jól tud ja,
hogy a nyel ven kí vül nin csen a ma gyar né pi kul tú rá ban egyet len egy olyan je len ség,
amely az egész ma gyar nyelv te rü le ten és csak is a ma gyar nyelv te rü le ten len ne is −
me re tes. Mind amel lett idő ről idő re ki eme lőd nek bi zo nyos je len sé gek, ame lyek nem −
ze ti jel kép, nem ze ti sa já tos ság rang já ra emel ked nek. Ilye nek a cif ra szűr, a mes ter −
sé ge sen lét re ho zott, de a köz tu dat ban ősi nek tar tott csár dás (vö. Straková 2006)
vagy ép pen ség gel a nem ze ti ele del nek tar tott gu lyás. És a sort per sze foly tathat −
nám… A kul tu rá lis je len sé gek pe dig – ahogy ar ról az aláb bi ak ban majd még rész le −
te seb ben is szó lesz – alap ve tő en nem a nyel vi ha tá rok men tén, nem azo kat kö vet −
ve ren de ződ nek. Bi zo nyos je len sé gek fej lő dés be li fá zis el to ló dás ból fa ka dó an van −
nak meg a szom szé dos né pek nél, mi köz ben a ma gya rok nál már hi ány za nak (pl. a ro −
má nok bocs ko ra, a szlo vá kok szé les öve, a tü sző stb.), má sok meg (pl. egyes folk −
lór je len sé gek) a nyel vi kü lönb sé gek re mond hat ni fit  tyet hány va foly ta tód nak a nyelv −
ha tá ron túl is, csak ép pen más nyel ven. Mi ért van ak kor még is, hogy a köz vé le mény −
ben a né pi kul tú ra fo ko zot tab ban nem ze ti jel le gű? Egy ma gyar anya nyel vű fa lu si pa −
rasz tot a köz vé le mény ál ta lá ban ma gya rabb nak tart, mint egy szin tén ma gyar anya −
nyel vű és kul tú rá jú vá ro si pol gárt. Pe dig a fen tebb el mon dot tak ko ránt sem új don sá −
gok, nem én mon dom ki őket elő ször, hi szen Ortu tay Gyu lá tól kezd ve Kósa Lász ló −
val be zá ró lag töb ben meg fo gal maz ták már eze ket (pl. Kósa 1998, fő leg: 7–19; Ortu −
tay 1937). Mi vel ma gya ráz ha tó, hogy a köz vé le mény még is azt fo gad ja el, amit el −
fo gad ni akar? Er re a vá lasz ter mé sze te sen ké zen fek vő: az eu ró pai nép rajz tu do −
mány tör té net ét is me rő szá má ra vi lá gos, hogy a fel vi lá go so dás és a nem ze ti ro man −
ti ka idő sza ká ban ki bon ta ko zó nem ze ti nép rajz tu do má nyok az adott nem zet (lett lé −
gyen az né met, cseh, szerb vagy ma gyar) leg főbb le té te mé nye sé nek ép pen a (sze −
rin tük) pa raszt ság ál tal fenn tar tott né pi kul tú rá t lát ták. Ma nap ság a kér dés in kább
úgy len ne meg fo gal maz ha tó, hogy mi ért nem tesz a nép rajz gya kor la ti lag szin te sem −
mit ezen mí tosz föl szá mo lá sa ér de ké ben? Mi ért ma rad meg in kább eb ben a ké nyel −
mes nek már nem is te kint he tő hely zet ben? 

Itt vi szont egy újabb kér dés ve tő dik fel: nem ze ti (hor ri bile dic tu: nem ze ti sé gi!) tu −
do mány−e a nép rajz vagy ép pen ség gel nem zet kö zi? Más ként, vi szo nya ink ra le for dít −
va fo gal maz va: szlo vá ki ai ma gyar nép rajz és/ vagy eu ró pai et no ló gia? Szlo vá ki ai ma −
gyar nép rajz alatt ez ide ig jó eset ben szo lid le író tu do mányt lehet(et t) ér te ni. A meg −
bíz ha tó deskrip cióra, do ku men tá lás ra ter mé sze te sen a jö vő ben is szük ség lesz, hi −
szen ez szol gál tat ja a nyers anya got bár mi lyen szem pon tú elem ző vizs gá lat hoz. Ha
ezt ért jük „szlo vá ki ai ma gyar nép rajz” alat t, ak kor er re a tu do mány ága zat ra a jö vő −
ben is szük ség lesz. Az már vol ta kép pen lé nyeg te len, hogy ez a le író nép rajz ép pen
mely nép cso port kul tu rá lis vagy tár sa dal mi je len sé ge it rög zí ti. Ese tünk ben ter mé −
sze tes, hogy a szlo vá ki ai ma gya ro két, ezért le het in do kolt akár a „szlo vá ki ai ma gyar
nép rajz” ki fe je zés.

Mit ért sünk azon ban eu ró pai et no ló gi án? A fo gal mat a ne ves svéd nép rajz ku ta −
tó, Sig urd Erixon ve zet te be az 1930−as évek ben (Erixon 1937; Erixon 1944), ám
iga zi, si ke res pá lya fu tá sát csak az utób bi év ti ze dek ben kez di be fut ni. Az óta töb ben
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meg fo gal maz ták már cél ki tű zé se it, kö ve ten dő mun ka mód sze re it (el ső sor ban
a skan di náv or szá gok szak em be rei, de né met és ma gyar pél dá kat is hoz hat nék),
s per sze – a do log ter mé sze té ből adó dó an – ahá nyan, szin te an  nyi fé le kép pen (vö.
Hofer 1984; Kaschu ba 2004). Ezért most csak ar ról be szél he tek, hogy én mit ér tek
eu ró pai et no ló gi án. Vol ta kép pen az Eu ró pá ban ko ráb ban ha gyo má nyos, a sa ját nép
kul tú rá ja vizs gá la tá ra irá nyu ló, vi szony lag ön ma gá ba zá ru ló nép raj zi mód szert he lyet −
te sí ti, il let ve egé szí ti ki az zal, hogy más eu ró pai né pek kul tu rá lis meg nyil vá nu lá sa it
(is) vizs gál ja. Ez zel lé nye gé ben a nép rajz tu do mány ös  sze ha son lí tó irány za ta it eme li
ma ga sabb rang ra. Emel lett a ko ráb bi eu ró pai nép rajz tu do má nyok ban (és fő leg a ke −
let−kö zép−eu ró pai né pek nép raj zá ban) ugyan csak ha gyo má nyos nak mi nő sít he tő ar −
cha iz mus ku ta tás sal szem ben bi zo nyos fo kú „je len ku ta tá si” ele me ket is beemel az
et no ló gi ai gya kor lat ba. Még to vább men ve, fő leg a kul tu rá lis és szo ci á lis ant ro po ló −
gi á nak tu laj do ní tott mun ka mód sze rek nek szen tel na gyobb je len tő sé get, mint azt
a ha gyo má nyos nép rajz ko ráb ban tet te, il let ve a „más ság” ku ta tá sá nak el vét hang −
sú lyoz za. Egy adott tár sa da lom ban per sze min den ki „más”, hi szen az em be rek kü −
lön bö ző szem pont ok (nyelv, val lás, ne mek, élet kor ok, fog lal ko zá sok, sza bad idő−fog −
lal ko zá sok, tár sa dal mi hely zet stb.) sze rint kü lön bö ző cso por tok ba tö mö rül nek, il let −
ve so rol ha tók. Ily mó don az egyén egy idő ben több cso port nak is a tag ja le het, mi −
köz ben ezek ben a cso por tok ban akár más hogy is vi sel ke dik (a leg szem be öt lőbb pél −
da er re a ka to na élet: min den ka to na vi selt fér fiú meg tud ja erő sí te ni, hogy a ka to nai
szol gá la tu kat töl tő le gé nyek gyö ke re sen más ként vi sel ked tek a se reg ben, mint akár
sza bad sá gu kat tölt ve oda ha za, il let ve ka to na éve ik le töl té se után [eh hez újab ban
lásd Bará tová 2006]). Az ef fé le prob lé mák kal a ha gyo má nyos nép rajz nem (vagy
csak rend kí vül rit kán és in kább csak érin tő le ge sen) fog lal ko zott, mind amel lett a fen −
ti szem pont ok ko ránt sem ide ge nek a (ma gyar) nép raj zi gya kor lat tól, leg fel jebb nem
egy idő ben és ki sebb in ten zi tás sal vol tak je len. 

Ép pen ezért (is) hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy az eu ró pai et no ló gi á nak, ha nem
is ilyen név alat t, szép ma gyar ha gyo má nyai van nak. Ke vés bé köz tu dott, hogy a ko −
má ro mi Min de nes Gyûj te mény cikk író ja A’ Szom széd Né pek nek Históriájokról cí mű
írá sá ban már 1791−ben köz vet len szom szé da ink (né pi) kul tú rá já nak meg is me ré sé −
re buz dí tot ta a ma gyar tu dós tár sa dal mat: „Sem mi sem szol gál hat né künk na gyobb
gya lá za tunk ra, mint az, hogy a’ ré gi és tá vol−lé vő Né pek nek Históriájokon ka punk;
azon ban a’ szom széd Né pek nek erkölt seiket, szo ká sa i kat, ’s ter mé sze ti bél ye −
geiket nem es mér jük. Rend szerént igen tö ké let le nek ezek fe lől a’ mi kép ze lő dé se −
ink, mint ha má sok nak se gít sé gek nél kül ma gunk nak elég sé ge sek vól nánk; vagy
mint ha ma gun kon kívűl sem mi bet süle tre mél tó dol got egye bek ben nem ta lál hat −
nánk” (Min de nes Gyûj te mény 1791, V. Ne gyed, 334). Jó val köz is mer tebb a ma gyar
(és szlo vák!) nép rajz egyik elő fu tá ra ként is szá mon tar tott Ján Čaplovič (Csaplovics
Já nos) hí res mon da ta: „Ma gyar or szág Eu ró pa kitsiny ben.” A szer ző ar ra utal itt,
hogy a Kár pát−me den ce ter mészetföl dra jzi lag is oly sok szí nű, et ni ka i lag is oly sok ré −
tű, hogy az eu ró pai kul tu rá lis fo lya ma tok e tér sé gen be lül is nyo mon kö vet he tő k
(Csaplovics 1822, III: 13; vö. Kósa 2003; Paládi−Kovács 1990). Az ös  sze ha son lí tó
nép raj zi−folk lo risz ti kai vizs gá la tok nak to váb bi igen ko rai ma gyar do ku men tu mai is
van nak: gon dol junk csak a Bras sai Sá mu el ne vé vel is fém jel zett, a sze pes sé gi szü −
le té sű Melt zl Hu gó ál tal 1877–1888 kö zött Ko lozs vá rott meg je len tett sok nyel vű
Össze ha son l itó Iro da lom tör té nel mi La pok ra, amely a ma gyar nyel ven kí vül né me tül,
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an go lul, fran ci á ul, ola szul, spa nyo lul is kö zölt ta nul má nyo kat, ere de ti nyel ven ho zott
ci gány nép da lo kat, Pe tő fi ver se ket ci gány, ör mény és egyéb eg zo ti kus nyel ve ken
mu ta tott be. Fog lal ko zott olasz és új gö rög nép dal ok kal; ma gya ro kat né me tül, an go −
lul stb. je len te tett meg, és a sort foly tat hat nám. Az, hogy vi szony lag hos  szú ide ig
élet ké pes volt, mu tat ja, még ol va sói is lehet tek… Ha son ló an szép és szem lé le tes
pél da a Her rmann An tal ál tal 1887–1907 kö zött ki adott, a be kö szön tő alap ján el −
ső sor ban – ter mé sze te sen – a kül föl di tu dós tár sa dal mak nak cím zett Eth nol o gis che
Mit teilun gen aus Ungarn cí mű pe ri o di ka. Az alap ve tő en né met nyel ven meg je le nő
lap (mel lék lap ja, az Eth nolo giai Köz le mé nyek, az el ső ma gyar nyel vű nép raj zi lap nak
szá mít) al cí me alap ján (Zeitschrift für die Volk skunde der Bewohn er Ungar ns und
sein er Neben län der) „Ma gyar or szág la kó i nak és a szom szé dos or szá gok nak” a nép −
raj zi vizs gá la tát, be mu ta tá sát vál lal ta föl. Fő leg a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek, köz −
tük ki emel ten a ci gá nyok nép raj zá val fog lal ko zott, folk lór szö ve ge ket ere de ti nyel ve −
ken pub li kált, to váb bá jó és meg bíz ha tó anyag is me ret re val ló ös  sze ha son lí tó ta nul −
má nyo kat kö zölt. Az Eth nol o gis che Mit teilun gen aus Ungarn és fő szer kesz tő je Her r −
mann An tal nem kis sze re pet vál lalt ab ban, hogy 1889−ben lét re jöj jön a Ma gyar or −
szá gi Nép raj zi Tár sa ság (1887−ben még Ma gyar or szá gi Nép vizs gá ló Tár sa ság nak
ter vez ték), amely ne vé vel is de monst rál ni óhaj tot ta, hogy a sok nem ze ti sé gű Ma gyar −
or szág ös  szes et ni ku ma nép raj zi ku ta tá sa i nak ös  sze fo gó or gá nu ma kí ván len ni, s
lét re is hoz tak vagy két tu cat nyi nem ze ti sé gi szak osz tályt (Kósa 1989, 18–25). Né −
hány év múl va azon ban (tör té ne ti et len, de még is azt kell, hogy mond jam: saj nos!) a
tár sa ság ne vét Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság ra vál toz tat tá k1 (csak zá ró jel ben jegy zem
meg, hogy a má so dik vi lág há bo rú után, 1958−ban lét re ho zott Szlo vák Nép raj zi Tár −
sa ság ne vét 2002−ben Szlo vá ki ai Nép raj zi Tár sa ság ra vál toz tat ta). Van te hát sa ját
ha gyo mány az eu ró pai et no ló gia mű ve lé se te rén is mind ma gyar, mind szlo vák vo −
nat ko zás ban.

Tér jünk vis  sza a ma gyar né pi kul tú ra meg íté lé sé re! A má sik vég le tet azok az ál −
lás pont ok kép vi se lik, ame lyek a né pi kul tú rát olyan szub kul tú rá nak fog ják fel, amely
a „ma gas kul tú rá”−ból le hul laj tott kultúrele mek ből épít ke zik, s eb ből a „hul la dék”−
ból leg fel jebb he lyi je len tő sé gű, ám min den kép pen csak par ti ku lá ris ér té ke ket („bő −
gatya és fü tyü lős ba rack”) tud fel mu tat ni, s a nép rajz tu do mányt amo lyan „ope rett−
tu do mány”−ként ke ze lik. 

Lé nye gé ben mind két ál lás pont (a lel kes igen lő és a me re ven el uta sí tó is) a né −
pi kul tú ra lé nye gé nek a nem is me ré sé ből (vagy fe lü le tes is me re té ből), a nép rajz tu −
do mány ered mé nye i nek a fi gyel men kí vül ha gyá sá ból ere dez tet he tő (vö. Hofer
1994). A né pi kul tú ra tör té ne ti je len ség, ami azt je len ti egy részt, hogy ál lan dó an ala −
kul, vál to zik, új ele mek kel gaz da go dik (eze ket a ma ga ké pé re for mál ja), míg má so −
kat egy sze rű en ki ejt. Sze re pé nek mind túl ér té ke lé se, mind sem mi be vé te le igaz ta −
lan.

2.

Mi is te hát a sze re pe a nép rajz nak a 21. szá zad ban és Eu ró pá ban? 1890−ben Her −
man Ot tó egy nagy ha tá sú par la men ti be szé dé ben azt dö rög te, hogy a né pi kul tú ra
ér té ke i nek meg men té se te rén a ti zen ket te dik órá ban va gyunk. Ha nem cse lek szünk
gyor san, ak kor kin csek tűn het nek el vég ér vé nye sen. Iga za volt per sze (de ugyan −
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ilyen iga za lett vol na száz esz ten dő vel ko ráb ban, il let ve ugyan en  nyi vel ké sőbb is),
jaj ki ál tá sá val még is zsák ut cá ba ve zet te a ma gyar nép raj zot (csak zá ró jel ben jegy −
zem meg, nem volt ez per sze ma gyar je len ség, az ak ko ri Eu ró pa ös  szes né pe szor −
go san ver te fél re a ha ran got). Mi ért mon dom mind ezt? Azért, mi vel Her man (majd
to váb bi tár sai egé szen nap ja in kig!) fi gyel mez te té sé vel azt érez tet te, mint ha a nép −
rajz tu do mány ku ta tá si tár gya va la mi ve szen dő do log len ne, ami ter mé sze té ből adó −
dó an egy szer el is fog vesz ni, s ak kor mi hez kezd majd a tu do mány. Új ság írók, pub −
li cis ták jól meg is ta nul ták a lec két, s meg is kap juk lép ten−nyo mon a kér dést: mi −
hez kezd a nép rajz ak kor, ami kor már vol ta kép pen nincs is pa raszt ság? A kér dés re
két tí pu sú, egy aránt igaz vá lasz ad ha tó. Ho mé ro szi epo szok már rég nem szü let nek,
s klas  szi ka fi lo ló gia azért van; Le o nar do da Vin ci már ré ges−rég nem al kot, de a re −
ne száns  szal fog lal ko zó mű vé szet tör té net él és vi rul. A nép rajz is fel hal mo zott ed di −
gi mű kö dé se so rán an  nyi nyers anya got, hogy ezek elem zé sé ből, ér tel me zé sé ből
még jó ide ig meg él het. Más részt, s ez a fon to sabb, a nép rajz – a Her man Ot tók ál −
tal for mált köz hi e de lem mel el len tét ben – nem (de leg alább nem csak ) ar cha iz mu so −
kat, ré gi sé ge ket ke re ső tu do mány, ha nem mű ve lő dé si, tár sa dal mi fo lya ma to kat, je −
len sé ge ket, je len ség cso por to kat vizs gál, ele mez, ér tel mez. S te szi ezt a múlt ba visz  −
sza te kint ve s a je len ben tá jé ko zód va egy aránt, mi köz ben ku ta tá si te rü le te tár sa dal −
mi ré te gek től füg get len. Em lí tet tem már, hogy a nép rajz ki ala ku lá sa so rán (te hát
nagy já ból a 18. szá zad leg vé gén, de még in kább a 19. szá zad el ső fe lé ben) a pa −
rasz ti kul tú rát von ta be ér dek lő dé si kö ré be, azt te kint ve né pi kul tú rá nak. Idő köz ben
ki de rült, hogy azok a je len sé gek (száj ha gyo má nyo zó dás, a je len sé gek va ri á ló dá sa
stb.), ame lye ket a pa rasz ti kul tú ra sa ját já nak gon dol tunk, vol ta kép pen mind egyik
tár sa dal mi ré teg ben, osz tály ban (per sze más−más arány ban) meg ta lál ha tók. Ezért
az tán fö lös le ge sek az ag go dal mak: min dig lesz nek olyan je len sé gek, olyan fo lya ma −
tok, me lyek vizs gá la tá val, a ma ga spe ci á lis ku ta tá si mód sze re i vel a nép rajz fog lal −
ko zik majd. 

A ro man ti ka so rán ki bon ta ko zott nem ze ti nép rajz tu do má nyok sa já to san nem ze −
ti nek gon dol ták sa ját né pük né pi kul tú rá ját, s nem ze ti kul tú rá juk meg újí tá si le he tő −
sé ge it lát ták a né pi kul tú ra (el ső sor ban a folk lór) egyes je len sé ge i nek az ún. „ma −
gas kul tú rá”−ba va ló beeme lé sé vel (zá ró jel ben jegy zem meg, hogy még ha az alap ál −
lás ha mis is volt, s az egyes folk lór je len sé gek ko ránt sem csak egy nép re jel lem zők,
a „ma gas kul tú rá”−ba va ló új ra fel hasz ná lá suk va ló ban fris sí tet te az adott nem ze ti
kul tú rát). Idő köz ben azon ban az is nyil ván va ló vá vált (em lé kez zünk: er re már a fen −
ti ek ben is utal tam!), hogy az egyes nép raj zi je len sé gek nem a nyel vi ha tá rok sze rint
ren de ződ nek. Más ként szól va: a leg több kul tu rá lis je len ség, nyel vi és et ni kai ha tá −
ro kon át ível ve, is mert más−más nyel vű né pek kö ré ben is. Meg szám lál ha tat lan meny  −
nyi sé gű pél dát so ra koz tat hat nék föl ál lí tá som iga zo lá sá ra. Most le gyen itt mind ösz  −
sze né hány pre ce dens be mu ta tá sa: az egyik ta lán még köz is mert nek is mond ha tó,
s az Arany Já nos ál tal Vad ró zsa−pör nek el ke resz telt po lé mi á ra gon do lok. Mi u tán Kri −
za Já nos 1863−ban köz re ad ta a Vad ró zsák cí mű szé kely nép köl té si gyűj te mé nyét,
egy ro mán iro dal már, Julian Grozes cu plá gi um mal vá dol ta őt meg. Azt ve tet te tud ni −
il lik Kri za sze mé re, hogy né hány, szé kely ként kö zölt nép bal la dát (köz tük a Fal -
baépített fe le ség, il let ve nép sze rű ma gyar cí mén a Kõ mû ves Ke le men bal la dá ját is)
ro mán ere de ti ből for dí tot ta vol na ma gyar ra. Egy szó val: lop ta. Az élénk vi ta ar ra ösz −
tö nöz te mind két nem zet folk lo ris tá it (sőt, ké sőbb má sok is be kap cso lód tak), hogy
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szor gos gyűj tő mun ká ba kezd je nek. Eb ből az tán ki de rült, hogy Kri za nem pla gi zált, s
a Fal baépített fe le ség bal la dá já nak alap tör té ne te is mert gya kor la ti lag min den bal ká −
ni nép nél. Var gyas La jos 1976−ban a bal la da pár hu za ma it, va ri án sa it a ma gya rok és
ro má nok mel lett a gö rö gök nél, a bol gá rok nál, a szer bek nél, a hor vá tok nál, az al bá −
nok nál, sőt a grú zok nál is ki mu tat ta (Vargyas 1976, 2, 27–28). 

A má sik pél dám mag yar–s zlovák–c seh kap cso la tok ra vo nat ko zik: Ru dolf Poko r ný
cseh író, új ság író, a szlo vák nép oda adó ba rát ja, ahogy ké sőb bi ki adói ne ve zik, az
„arany szí vű em ber”, két hos  szabb fel ső−ma gyar or szá gi (vagy ahogy ő már ak kor ne −
vez te: szlo vá ki ai) uta zá sá ról, ame lye ket fő ként Jozef Miloslav Hur ban meg hí vá sá ra,
a „ma gya rok szlo vá kok kal szem be ni el nyo mó po li ti ká ját” szem re vé te le zen dő elő −
ször 1879−ben re a li zált (s ezt még két „szlo vá ki ai” út ja kö vet te), Ván dor lá sok Szlo -
vá ki á ban cí mű, két kö tet be ren de zett úti raj zá ban szá molt be. Ezek so rán a ko ra be −
li Ma gyar or szág lé nye gé ben va ló ban csak a szlo vá kok lak ta me gyé it, il let ve a ve gyes
la kos sá gú me gyék fő leg szlo vá kok lak ta te le pü lé se it lá to gat ta vé gig. Ma gyar szem −
nek, szív nek nem ked ves ol vas mány Poko rný mun ká ja, hi szen egy részt óri á si (ne ga −
tív) elő í té let tel vi sel te tik a ma gya rok kal szem ben, más részt hely zet je len té sei sok
eset ben úgy tű nik, hogy (saj nos) helyt ál ló ak. Mind ezek el le né re, il let ve mind ezek
mel lett (a szlo vák nem zet té vá lás fo lya ma tá ban vég zett te vé keny sé gét, mű ve i nek
ilyen szem pon tú hi te les sé gét, ha tá sát ele mez zék és dönt sék el a po li ti ka tör té né −
szek), szó val mind emel lett mun ká ja kin cses bá nyá ja a ma gyar (és kö zép−eu ró pai)
nép raj zi ku ta tás nak. Úti raj za i ban töb bek kö zött pél dá ul vi szony lag ter je del mes, ma −
gyar vo nat ko zá sok ban is gaz dag ci gányanek do ta− gyűj te ményt ad köz re. Poko rný sa −
ját be val lá sa sze rint az anek do tá kat szlo vá ki ai uta zá sai so rán sa ját ma ga gyűj töt te,
il let ve né mely szlo vák ba rát ja is kül dött ne ki ilye ne ket, to váb bá né hány anek do tát
egy 1880−ban meg je lent szlo vák anek do ta gyűj te mény ből vett át. A Poko rný ál tal kö −
zölt tré fák nak, anek do ták nak leg alább két har ma da azo nos a He ge dűs La jos ál tal
ös  sze ál lí tott és há rom ki adást (1857, 1867, 1870) meg ért Ere de ti tré fák, ado mák
s mon dák a czigány élet bõl cí mű gyűj te mény da rab ja i val. 

Ta nul ság, hogy az ép pen nem ma gyar ba rát sá gá ról is mert Poko rný va ló szí nű leg a
szin tén ma gyar el le nes Hur ban tól és tár sa i tól hall ha tott a He ge dűs La jos ál tal ki −
adott, ak ko ri ban har ma dik ki adá sát meg ért ci gány anek do ta−gyűj te mény ből tör té ne −
te ket. Az is el kép zel he tő, hogy szlo vák ba rá tai nem is em lí tet ték ne ki a for rást (sőt,
ta lán ők is el fe lej tet ték ak kor ra). Poko rný eze ket a tör té ne te ket – té te lez zük fel: jó −
hi sze mű en – kö zöl te, még pe dig (mi vel sem mi más uta lás nin csen rá) mint a szlo −
vák szó be li ség ből le jegy zett anya got. Hogy ré sze volt−e már ak kor is, il let ve ré sze
let t−e a szlo vák né pi szó be li ség nek is ez az  anek do taanyag, nem tu dom, min den −
eset re (He ge dűs gyűj te mé nyé nek nem is me re té ben) egy szlo vák folk lo ris ta ma jog −
gal fel té te lez het né, hogy a Poko rný ál tal 1885−ben kö zölt gyűj te mény a szlo vák
anek do ta kincs egy fon tos és ko rai for rá sa (vö. Lisz ka 2004c).

Bar tók Bé la sa ját gyűj té sei, il let ve az ak kor ren del ke zé sé re ál ló gyűj te mé nyek
elem zé se alap ján egy 1937−ben meg je lent cik ké ben (Nép dal ku ta tás és na ci o na liz -
mus) ki mu tat ta, hogy a szlo vák nép ze nei anyag nak mint egy 20%−a ma gyar ere de tű,
mi köz ben a ma gyar nak nagy já ból 40%−a szlo vák, il let ve szlo vák–mor va köz ve tí té sű
né met ere de tű dal lam (vö. Bar tók 1952, 8). 

Mind ezek ből (is) kö vet ke zik, hogy egy adott nép né pi kul tú rá ját, nép raj zi je len sé −
ge it egy sze rű en nem ért het jük meg leg alább a szom szé dos né pek kul tú rá já nak be −
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ha tó is me re te, ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok nél kül. Töb bek kö zött ezt a célt is hi va −
tott be töl te ni az eu ró pai et no ló gia.

3.

Tér jünk azon ban vis  sza a nyel vi és kul tu rá lis ha tá rok kér dé sé hez! Vég ső so ron tu −
do mány tör té ne ti leg ma gya ráz ha tó, ám még sem in do kol ha tó, hogy nép raj zi gya kor la −
tunk (s tu laj don kép pen nem csak a mi énk) kimond va−ki mon dat lanul azo no sít ja „né −
pi kul tú ránk” el ter je dé si te rü le tét a ma gyar nyelv te rü let tel (és ál ta lá ban a „nem ze −
ti” né pi kul tú rá kat az adott et ni kum−nem zet nyel vi ki ter je dé sé vel). Az azon be lü li bel −
ső ta go ló dás, az egyes táj egy sé gek, nép raj zi, et ni kai, etnokul turális cso por tok meg −
ha tá ro zá sá ra ered mé nyes erő fe szí té se ket tett ugyan a ma gyar nép rajz tu do mány,
ám a kül ső, nyel vi és kul tu rá lis ha tá rok egy be esé sét gya kor la ti lag evi dens nek vé ve,
a kér dés sel ér dem ben nem is fog lal ko zott. Gunda Bé la, aki pe dig va ló ban eu ró pai
táv la tok ban és ös  sze füg gé sek ben vizs gál ta a ma gyar „né pi mű velt ség”−et, szin tén
a „nyel vi ha tá ro kon be lül” szem lé zi csak „né pi kul tú ránk” ta go ló dá sát: „A ma gyar
né pi mű velt ség – amely ben ben ne rej lik a ha gyo má nyos és a fo lya ma to san új – az
Őr ség től a mold vai csán gó kig, a Zobor vi dé ké től a szerém sé gi ma gya ro kig sa já to −
san in teg rá ló dott, egy más sal lánc sze rű en ös  sze füg gő, vo nal ha tá rok kal el nem vá −
laszt ha tó, az et ni ku mot is ki fe je ző szub kul tú rák sok szí nű fres kó ja” – ír ja aka dé mi ai
szék fog la ló já ban (Gunda 1994, 52). En nek el le né re, s ez a szék fog la ló egész mon −
da ni va ló já ból, érv rend sze ré ből egy ér tel mű en ki tű nik, a nyel vi ha tár – leg alább itt,
Kö zép−Eu ró pá ban – nem je lent egy szer smind kul tu rá lis ha tárt is. Ugyan ez ér vé nyes
a Skan di náv−fél szi get re, amint azt Nils−Arvid Bringéus vagy Kus taa Vilku na mun ká i −
ból meg tud juk, s Richard Weiss ku ta tá sai Svájc vi szony la tá ban is iga zol ják ezt a té −
telt (Bringéus 1990; Vilku na 1975; Weiss 1946). Milo van Gavazzi pe dig ha son ló kö −
vet kez te té sek re ju tott Dél ke let−Eu ró pa kultúr föl dra jzi ta go ló dá sát vizs gál va (Gavazzi
1956; Gavazzi 1958). Paládi−Kovács At ti la is hang sú lyoz za, hogy „le he tet len a
szom széd né pe ké től el sza kít va vizs gál ni a ma gyar né pi kul tú ra ta go zó dá sát” (Paládi−
Kovács 1984, 58), ám ha va ló ban esze rint já runk el, ak kor an nak is ki kell de rül −
nie, hogy az egyes né pek „né pi kul tú rái” kö zött nincs éles ha tár, sőt (to vább men −
ve) a „né pi kul tú rák” va ló szí nű leg nem is a né pek, nem ze tek, et ni ku mok nyel vi ki −
ter je dé se sze rint kör vo na la zód nak. Mind ez a Ma gyar nép raj zi at lasz tér kép lap jai
alap ján nem iga zán de rül het ki, mi vel an nak ku ta tó pont jai csak is ma gyar nyel vű te −
le pü lé sek re ter jed tek ki, még ha azok egy ré sze a mai Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül
is fek szik. An nál in kább al kal mas lehet(ne) e cél ra Szlo vá kia nép raj zi at la sza, amely −
nek ará nyo san vol tak ku ta tó pont jai a mai Szlo vá kia te rü le tén élő más et ni ku mok
(te hát ma gya rok, uk rá nok, né me tek stb.) kö ré ben is (ez utób bi at lasz kri ti ká já hoz
lásd Lisz ka 1993).

Mind eb ből ta lán nyil ván va ló egy fe lől, hogy egy− e gy et ni kum né pi kul tú rá ja ál ta lá −
ban nem egy sé ges, több ki sebb−na gyobb, egy más tól – idő be li fá zis el to ló dá sok ból is
adó dó an – töb bé−ke vés bé el té rő, ugyan ak kor egy más hoz mo za ik sze rű en kap cso ló −
dó alap egy ség ből te vő dik ös  sze. Más fe lől azon ban bi zo nyos kul tu rá lis je len sé gek
(elő re kell bo csá ta ni: a leg több!) át nyúl nak a nyel vi ha tá ro kon, s az et ni ku mok tól
füg get len, azo kat egy más hoz kap cso ló kul tú rá kat, kul túr kö rö ket al kot nak. Ily mó don
ta lán sze ren csé sebb len ne ese tünk ben mond juk Kár pát−me den cei né pi kul tú rá ról
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be szél ni, amely nek van nak bi zo nyos re gi o ná lis, kis tá ji, ám et ni kai (nyel vi!) nem, il −
let ve nem ok vet len meg ha tá ro zott al cso port jai (pl. Pan non−tér ség, Fel föld, Al föld
stb.). De mi ként jött lét re ez a töb bé−ke vés bé ni vel lá ló dott, ho mo ge ni zá ló dott Kár −
pát−me den cei né pi kul tú ra, ami kor a hon fog la ló ma gya rok egy ér tel mű en más, a he −
lyi kör nye zet től min den kép pen el té rő kul tú rát hoz tak be az új ha zá ba ezer száz esz −
ten de je?

Ez a bi zo nyos fo kú ho mo ge ni zá ló dás év szá zad okon ke resz tül több csa tor nán át
ér ke ző ha tá sok ös  szes sé gé nek tud ha tó be. Eze ket a csa tor ná kat meg íté lé sem sze −
rint nagy já ból öt na gyobb cso port ba so rol hat juk:

1. a ke res ke del mi uta kon, ke res ke dők ál tal;
2. kü lön fé le nép moz gá sok, mig rá ció (be le ért ve a mun ka mig rá ci ót is) nyo mán;
3. a val lás, az egy ház(ak) in téz mé nyei, pap jai se ge del mé vel;
4. a kül föld ön ta nu ló ma gyar di á kok, il let ve a ho ni is ko lai ok ta tás ré vén;
5. a ka to nai szol gá lat, va la mint a saj tó (új sá gok, rá dió, te le ví zió) nyo mán ér ke ző

ha tá sok.
E kér dé sek kel már több ta nul má nyom ban, köny vem ben fog lal koz tam, most csak

a leg fon to sabb ta nul sá go kat te kin tem át, il let ve né hány ki emelt pél da se ge del mé −
vel kí sér lem meg il luszt rál ni mon dan dó mat. 

A Kár pát−me den cét szám ta lan, az ős kor tól hasz ná la tos, ám a kö zép kor ban, sőt
az új kor ban is for ga lom ban lé vő ke res ke del mi út szel te (itt csak a hí res bo ros tyán −
út ra vagy az ún. cseh út ra sze ret nék em lé kez tet ni). Ezek az utak ál ta lá ban Dél−, Dél −
ke let−Eu ró pát kö töt ték ös  sze Nyu gat− és Észak−Eu ró pá val. Mel let tük a fon to sabb fo −
lyó ink (el ső sor ban a Du na, a Vág és a Ti sza) is je len tős ke res ke del mi sze rep pel bír −
tak (vö. Lisz ka 1988). A tö rök ki űzé se, Bu da 1686−os fel sza ba dí tá sa után az új já é −
pü lő or szág ré szek nek ren ge teg épü let fá ra volt szük sé gük. A szlo vák tu ta jo sok áru −
ju kat (fő leg épü let fát) a Vágon és Ga ra mon szál lí tot ták, és vég ál lo má suk a leg több
eset ben Ko má rom (il let ve a Ga ram–Du na−tor ko lat nál fek vő Garamköves d) volt. Elég
gyak ran le úsz tat ták azon ban a Du nán dé lebb re is (amint Luk ács Lász ló ki mu tat ta:
Adonyig, Dunaföld várig, Tol ná ig), sőt az is elő for dult, hogy a ko má ro mi szek e −
resgazdák se ge del mé vel a tu ta jo kat fel von tat ták Győ rig. A Vágon tör té nő élénk fa −
ke res ke de lem ré vén ter mé sze te sen sok más ter mék is gaz dát cse rélt. A már em lí −
tett fa árun kí vül a szál fák kal együtt kö szö rű kö vet, juh saj tot, zsírt, va jat, va la mint fél −
kész va sat és re zet is hoz tak a dé li vi dé kek re. Ugyan így a víz há tán ju tot tak el a hí −
res ko má ro mi lá dák egész a Bal kán ra, s a cse rép edé nye ket is de reg lyé ken szál lí tot −
ták mes  sze föld re. Az áru kész let mel lett ter mé sze te sen az em be ri kap cso la tok ré −
vén egyéb más folk lór je len sé gek, hí rek is ván do rol tak, cse ré lőd tek. A Ko má rom ba
ér ke ző fa anyag fel len dí tet te a vá ros fa ipa rát (ko má ro mi lá dák, ha jó ipar), az átmenő −
for ga lom a vá ros ke res ke del mét. Mi u tán az el ső vi lág há bo rút kö ve tő en a Du na vo −
na la egy szer smind or szág ha tár is lett, be szű kült a pi ac, gya kor la ti lag nul lá ra csök −
kent a fa ke res ke de lem, a szlo vák tu ta jo sok nak egy re ke ve sebb okuk volt, hogy fa −
ter mé ke i ket a Vágon Ko má ro mig le úsz tas sák. An nak el le né re te hát, hogy a fa anyag
for rás vi dé ke és Ko má rom vá ro sa kö zé nem ke rült ha tár, még is Ko má rom ke res ke −
del mi−ipa ri éle te ha nyat lott vis  sza (vö. Lisz ka 2005, 67–75) .

E ha jós víz iélet jel leg ze tes spe ci á lis ki szol gá ló ré te ge is ki ala kult Ko má rom ban,
még pe dig a szek eresgazdák cso port ja. Ár ral szem ben ők bo nyo lí tot ták le a ha jó von −
ta tást. Az ál ta lá ban ga bo ná val, só val, bor ral meg ra kott ha jó kat Győ rig vagy Bé csig,
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nem rit kán Regens burgig, sőt Ulmig is fel von tat ták. Hogy pon to san mi lyen kap cso la −
ta ik le het tek a ko má ro mi szek eresgazdák nak a Linz és Pas sau kör nyé ki oszt rák és
ba jor hajóvon tatókkal, ah hoz még nem ren del ke zünk megfe felő ada tok kal (vö. Lisz −
ka 2005, 239–270).

A ke res ke de lem elő re tö ré sé vel töb bek kö zött a cse re gye rek rend szer is fel vi rág −
zott, hi szen szük ség volt a több nyel vű em be rek re. Lé nye ge, hogy a más−más nem −
ze ti sé gű szü lők gye re ke i ket nyelv ta nu lás cél já ból né hány hó nap ra, fél esz ten dő re
vagy akár több év re is a szó szo ros ér tel mé ben ki cse rél ték, mi ál tal a gyer mek nem −
csak az adott kör nye zet nyel vét ta nul ta meg, ha nem an nak kul tú rá ját, szo ká sa it is
meg is mer te. Köz is mert Jó kai Mór ese te, akit szü lei gye rek ko rá ban Po zsony ba küld −
tek né met szó ra, mi köz ben Ko má rom ban, Jókaiéknál a po zso nyi Zsig mondy csa lád
egy gye re ke ta nult ma gya rul. A ko má ro mi szek eresgazdák nak is élénk cse re gye rek−
kap cso la ta ik vol tak a dé vé nyi né me tek kel (Liszka 2005, 108–124). 

Az ed dig vá zolt fo lya ma tok, ha las san is, de nyil ván elő se gí tet ték a tér ség né pi
kul tú rá i nak a ni vel lá ló dá sát. Ön ma gá ban azon ban ez nem lett vol na elég sé ges. En −
nél jó val na gyobb súl  lyal es nek lat ba a kü lön fé le (há bo rúk nyo mán, gaz da sá gi meg −
fon to lás ból stb.) re a li zá ló dott mig rá ci ós fo lya ma tok (idény mun kák és át te le pe dé −
sek, át te le pí té sek, deportá ciók stb.). Köz tu do má sú, hogy a 12–13. szá zad ban a
Kár pát−me den ce kö zép ső ré szén jász és kun cso por tok te le ped tek le. Szin te eb ben
az idő ben kez dő dött meg az ak ko ri Fel föld és Er dély né met be te le pü lé se. A tö rök
meg je le né sé vel a Bal ká non hor vát nép cso port ok me ne kül tek már a 14–15. szá zad −
tól Bur gen lan don ke resz tül egész Po zsony kör nyé ké ig, il let ve Dél ke let−Mor va or szág −
ba (Po zsony tér sé gé ben a mai na pig él egy tu cat nyi fa lu ban hor vát ki sebb ség).
Ugyan ek kor in dult meg a szer bek észak fe lé hú zó dá sa a Du na men tén (Szent end re,
Ko má rom). A em lí tett dél szláv cso por tok kal együtt min den bi zon  nyal ma gyar me ne −
kül tek is ér kez tek a Kis al föld észa ki ré szé re (Réte). A 14–17. szá zad ban az ún.
vlach ko lo ni zá ció ke re té ben Ro má nia er dé lyi ré sze i ből ér kez tek ván dor ló pász to rok,
akik fő leg a Kár pá tok Mor va or szág és Szlo vá kia köz ti észa ki ha tár te rü le te in te le ped −
tek meg, de ko lo ni zá ci ó juk a mai Szlo vá kia más vi dé ke it, még Gömört is el ér te. A
tö rök után vi szont egy el len ke ző elő je lű te le pü lé si hul lám fi gyel he tő meg. Észak ról
fő leg szlo vák (rész ben ma gyar) cso por tok kel tek út ra a 18. szá zad ele jén, hogy az
Al föld ön ke res se nek meg él he té si le he tő sé get. Ek kor jön a né me tek má sik nagy hul −
lá ma a Kár pát−me den cé be. Né hány ki sebb je len tő sé gű nép moz gást le szá mít va a
20. szá zad mig rá ci ó it kell itt még meg em lí te ni. A má so dik vi lág há bo rú után szlo vá −
ki ai ma gyar csa lá dok szá za it te le pí tet ték át Ma gyar or szág ra, ahon nan szlo vá kok ér −
kez tek a he lyük be. Ugyan ek kor mind Cseh szlo vá ki á ból, mind Ma gyar or szág ról szin −
te az ös  szes né me tet ki te le pí tet ték Auszt ri á ba és Né met or szág ba. E váz la to san elő −
a dott mig rá ci ós hul lá mok részt ve vő i nek egy ré sze az új kör nye zet ben nyel vet vál tott,
kul tú rát vi szont nem vagy csak rész ben. Hogy en nek mi lyen kö vet kez mé nyei le het −
tek, hadd hoz zak ar ra né hány pél dát. 

Az Al só−Ipoly men tén ta lál ha tó né hány te le pü lés (Leléd, Baj ta, Helem ba), ame −
lyek a tö rök há bo rúk után, a 18. szá zad ban, észa ki szlo vák me gyék ből te le pül tek új −
ra. Ezen, má ra tel je sen el ma gya ro so dott fal vak nak (a leg idő sebb ge ne rá ció az
1980−as évek kö ze pe tá ján nem is tu dott szlo vá kul, mi köz ben pél dá ul a lelé di öre −
gek ál lí tot ták, hogy az ő nagy szü le ik – te hát a 20. szá zad ele jén – egy más közt még
tó tul be szél tek) egy ko ri szlo vák vol tá ra leg fel jebb a csa lád− és dű lő ne vek, il let ve
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egyéb ter mi no ló gi ák alap ján kö vet kez tet het a ku ta tó. Fel ve tő dik a kér dés: az eze ken
a te le pü lé se ken rög zít he tő né pi kul tú ra va jon ma gyar vagy szlo vák? 

Az egy ko ri Ko má rom me gye Du ná tól észak ra el te rü lő ré szén ta lál ha tó egy fa lu −
cso port, amely re az azo nos vi se let a jel lem ző. A Mar tost, Íme lyt, Nasz vadot,
Komárom szent pétert, Het ényt, Madart és Újgyal lát ma gá ba zá ró cso por tot a ma gyar
ku ta tás ma gyar vi se le ti cso port ként tart ja szá mon (Fél 1942; Fél 1980, 527), ho −
lott Újgyal la egy, a tö rök há bo rúk után, a 18. szá zad ban az észa ki szlo vák me gyék −
ből be te le pült köz ség, s la kos sá ga szlo vák ön tu da tát és nyel vét a mai na pig meg −
őriz te. A la kos ság több mint 95%−a a hu sza dik szá zad ban is szlo vák, s a te le pü lé −
sen ma gyar csa lád nem is él. Ma gya rok csak veg yes házassá gok út ján ke rül tek a
fa lu ba (Podolák 1992, 45). Mind ezek el le né re az em lí tett vi se le ten kí vül az egész
fa lu kép (épít ke zés, te le pü lés szer ke zet) azo nos a kör nye ző fal va ké val. A la kos sá ga
tisz tán ró mai ka to li kus val lá sú, míg a töb bi em lí tett te le pü lés ese té ben túl nyo mó −
részt re for má tus ró mai ka to li kus ki sebb ség gel (Komáromszentpéter, Madar, He −
tény, Mar tos), il let ve ró mai ka to li kus re for má tus ki sebb ség gel (Naszvad, Íme ly).
Újgyal la ese té ben is föl vet he tő te hát a kér dés: a köz ség né pi kul tú rá ja va jon szlo −
vák vagy ne tán ma gyar? Egy ál ta lán: van−e ér tel me az ef fé le kér dés föl ve tés nek? 

Ha son ló prob lé ma fi gyel he tő még két Abaúj−Torna me gyei fa lu ese té ben is. Bod −
nár Mó ni ka ku ta tá sa i ból tud juk, hogy Hor vá ti la kos sá ga ere den dő en (egy 18. szá za −
di be te le pü lés kö vet kez té ben) ru szin volt, s a 19. szá zad kö ze pé re, nem kis mér ték −
ben nyil ván a ma gyar kör nye zet nek kö szön he tő en két nyel vű vé, majd a 20. szá zad ra
tel je sen ma gyar rá vált. Mind ös  sze a kul tú ra egyes ré te ge i ben (táp lál ko zás, szo ká −
sok) lel he tő ek fel „ide gen”, te hát a kör nye zet től el té rő, nem ma gyar nak ha tó ele −
mek (Bod nár 1991; Bod nár 1994). A tő le nem mes  sze, az Áj−völgy ben, a völgy leg −
észa kibb szeg le té ben (ám út tal, kap cso lat rend szer rel csak dél fe lé, a ma gyar Ájon
ke resz tül ren del ke ző) Fa lucs ka la kos sá ga ko ráb ban szin tén ru szin volt, míg má ra el −
szlo vá ko so dott. Va jon az ot ta ni né pi kul tú ra ru szin vagy szlo vák? Mi vel ma gya ráz ha −
tó to váb bá, hogy Hor vá ti ru szin né pe ma gyar rá, a lát szó lag ki zá ró lag ma gyar kap cso −
la tok kal ren del ke ző Fa lucs ka ru szin né pe pe dig szlo vák ká vált? Az utób bi ese té ben
pe dig a ma gyar kap cso la tok, il let ve a gaz da ság föld raj zi kény szer oly erő sek vol tak,
hogy a he lyi ha gyo mány sze rint, ami kor 1938−ban a két fa lu (Áj és Fa lucs ka) kö zött
– a nyelv hasz ná lat szem pont já ból tel je sen in do kol tan – meg húz ták a ma gyar–szlo −
vák ha tárt, a fa lucs kai (rusz in−)s zlovák bí ró kül dött sé get me nesz tett egy ma gyar
zász ló val, hogy csa tol ják a te le pü lést Ma gyar or szág hoz. Nem cso da ez, hi szen
észak fe lé még csak ko csi út tal sem volt ös  sze köt ve a te le pü lés, s az új or szág ha −
tár a szó szo ros ér tel mé ben a vi lág tól zár ta vol na el a fa lut. A te le pü lés la kos sá ga
vi szont még sem ma gya ro so dott el. A pél dák és a be lő lük le szűr he tő újabb és újab b,
egy re iz ga tóbb kér dé sek so rát még hos  sza san foly tat hat nám. Mert hi szen mit kezd −
jünk egy olyan te le pü lés né pi kul tú rá já val, mint Sző gyén vagy Kö böl kút, ame lyek ről
pon to san tud juk, hogy a 18. szá zad so rán igen je len tős né met la kos ság gal töl tőd −
tek fel. Ezek a né me tek má ra már csak a csa lád ne vek ben van nak meg, de ho vá lett
ma guk kal ho zott kul tú rá juk? Nyil ván ben ne van a te le pü lé sek mai (teg na pi) né pi
kutúrá jában. S ak kor mi lyen né pi kul tú rá ról is be szé lünk? Né met ről? Ma gyar ról?

Rész ben el len ke ző elő je lű fo lya ma tok ról szá mol be Vájlok Sán dor a Kas sa kör −
nyé kén élő ma gyar szór vá nyok ese té ben. Az 1930−as évek vé gén írott dol go za tá ban
meg ál la pít ja, hogy a Kas sa kö ze lé ben el te rü lő fal vak (Hernádszéplak, Beszter, Bár −
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ca, Bog dán, Rá kos, Szlanc sík, Zsadány stb.) zö mé ben alig ta lál ni már ma gyar aj kú
la kost, mi köz ben ma gyar csa lád ne vek (Buj do só, Ve réb, Szil ágyi, Ha lász, Gyu lai, Ber −
ki, Orosz, Sza bó stb.), va la mint ma gyar dű lő ne vek (Hegy be rek, Agya gos, Ré pa föld,
Kis− és Nagy kö tél, Ré tek, Ná da sok, Cson tos, Pusz ta sző lő, Hos  szacs kák stb.) bő ven
ta lál ha tók itt. Mag yarbődön, Györ kén és Sza lán con – ír ja Vájlok – „most fo lyik a harc
a ma gyar ság és a szlo vák ság kö zött” (Vájlok 1939, 235–237). Má ra ez a „har c” vég −
ső so ron el dőlt. Mag yarbődön gya kor la ti lag csak az idős ge ne rá ció be szél ma gya rul,
ám ők – mi köz ben az ut cán egy más kö zött ma gya rul te re fe rél nek – az ide gent már
szlo vá kul kö szön tik, bár az ma gya rul szólt hoz zá juk. Ezek ben a má ra szlo vák ká vált
fal vak ban ak kor mi lyen né pi kul tú rát is ta lál a ku ta tó? Szlo vá kot? Ma gyart?

Ér sek új vár tól észak ra a tö rök há bo rúk pusz tí tá sa it kö ve tő en a he lyi föld bir to ko −
sok Mor va or szág ból hoz ott te le pe sek, s má ra így ala kult ki a Nagy surány kör nyé kén
ta lál ha tó szlo vák nyelv szi get. A 20. szá zad ra el szlo vá ko so dott mor va–cse hek kul tú −
rá ja szin te sem mi ben nem kü lön bö zik az őket kö rül ve vő kis al föl di ma gyar fal vak ha −
gyo má nyos mű velt sé gé től, leg fel jebb né hány eset ben va la mi vel ar cha i ku sabb ké pet
mu tat. A kér dés itt is föl te he tő: ezek a mor va te le pe sek a tör té ne ti Ma gyar or szág
ke re tei kö zött, ma gyar fal vak kal kö rül vé ve, a 19–20. szá zad for du ló já nak erős ma −
g yarizá ciós ha tá sa i nak is ki té ve va jon mi ért szlo vá ko sod tak el, mi ért nem vál tak
szin tén ma gyar rá? Né pi kul tú rá juk köt he tő−e bár me lyik et ni kum hoz?

S hogy még job ban bo nyo lód jék a kép, idéz zük Jozef Ľudovít Hol ubyt, aki a Nyi tra−
völ gyi szlo vák ság kö ré ben is is mert böj ti ele del, a köl tés („keltýš”) be mu ta tá sa kap −
csán 1896−ban így írt: „Galgóc és Nyi tra kö zött sok a ma gyar ne vű, de szlo vák la kos −
sá gú köz ség és dű lő, s e köz sé gek szám ta lan egy sze rű csa lád ja ma gyar ne vű, bár ma −
gya rul már rég óta nem is tud nak, s min den kény szer és nyo más nél kül el szlo vá ko sod −
tak. A keltýš ké szí té sé nek szo ká sa és ne ve is ab ból az idő ből szár ma zik, ami kor itt
nagy szám ban él tek még ma gya rok, akik a 18. szá zad ele jén Gal góc és Nyi tra kö zött
már ki sebb ség ben vol tak, s idő vel tel je sen el szlo vá ko sod tak” (Holuby 1958, 162). 

Mind ezek tu da tá ban szak em ber le gyen a tal pán, aki a tér ség bi zo nyos kultúr je −
len ségeit et ni kai ala pon bár ho vá is be tud ja (egy ál ta lán: be me ré sze li) so rol ni!

A pél dá kat ter mé sze te sen szin te tet szés sze rint sza po rít hat nám, hi szen nem
szól tam még a val lás, az egy ház(ak) in téz mé nyei, a kül föld ön ta nu ló ma gyar di á kok,
il let ve a ho ni is ko lai ok ta tás, to váb bá a ka to nai szol gá lat, va la mint a saj tó nyo mán
ér ke ző ni vel lá ló hatá sokról.2

Vé ge ze tül még is egy má sik je len ség re sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, még pe dig
a nép rajz tu do mány, a nép raj zi írás be li ség sze re pé re. A 19. szá zad el ső fe lé től ki −
bon ta ko zó ma gyar nép raj zi tu do má nyos ság ered mé nyei fo lya ma to san le csa pód tak
a na pi és kul tu rá lis saj tó ban, a nép sze rű ka len dá ri u mok ban, az is ko lai ok ta tás ban
(!), ké sőbb a kü lön fé le folk lór cso por tok pro duk ci ói ré vén a szín pad okon. Ez ál tal
amo lyan min tát szol gál tat va a né pi kul tú ra hor do zói szá má ra is, hogy mi lyen nek kell
len nie a hi te les né pi kul tú rá nak. S mi vel ez a min ta szol gál ta tás már meg le he tő sen
nagy múlt ra te kint vis  sza, fenn áll an nak is a ve szé lye, hogy a te re pen dol go zó nép −
raj zi gyűj tő azt kap ja vis  sza az adat köz lő től, amit a nép raj zi is me ret ter jesz tés ab ba
be lé suly kolt (egy ér tel me sebb nó ta fa pél dá ul pil la na tok alatt át lát ja, hogy a vá ros −
ból ér ke ző ta nár úr mi lyen tí pu sú nép dal ok nak örül iga zán, s ezt kö ve tő en már csak
ré gi stí lu sú nép da lo kat éne kel ne ki, s a né ki job ban tet sző operettmelódiák tól meg −
kí mé li őt).
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4.

Tér jünk át azon ban a be ve ze tő ben ígért má so dik kér dés cso port ra: Mi lyen he lye és
sze re pe le het a ma gyar né pi kul tú rá nak eu ró pai kon tex tus ban? 

Újab ban is mét di va tos egy re töb bet idéz ni Györffy Ist vánt, aki hí res, több ki adást
is meg ért 1939−es röp ira tá ban, A nép ha gyo mány és a nem ze ti mû ve lõ dés cí mű ben
ír ta le az omi nó zus mon da tot: „Eu ró pa nem ar ra kí ván csi, hogy át vet tünk−e min dent,
amit az eu ró pai mű ve lő dés nyújt hat, ha nem ar ra, hogy a ma gun ké ból mi vel gya ra pí −
tot tuk az eu ró pai mű ve lő dést” (Györffy 1939, 8). Ez így nyil ván igaz (és jó nak tű nik
a Györffy ál tal föl ho zott finn és ja pán pél da is), még ha csak rész ben is. Mert ha mi,
ma gya rok kí ván csi ak va gyunk ar ra (és mi ért is ne ér de kel ne ben nün ket?!), hogy kul −
tú ránk bi zo nyos je len sé gei (gu lyás, csár dás, il let ve az imént pél da ként fel ho zott ci −
gány anek do ták) mi ként épül tek be más eu ró pai né pek min den na pi kul tú rá já ba, ak −
kor bi zony jog gal fel té te lez het jük, hogy pél dá ul a né me te ket vagy fran ci á kat is ér −
dek li, mi ként for mál ták sa ját ké pük re más eu ró pai né pek (köz tük a ma gya rok is) né −
mely ho za dé ku kat (pl. a bá nyá szat tal ide ke rült je len sé ge ket, bi zo nyos bal la dai mo −
tí vu mo kat stb.). S az, hogy „mi ér dek li Eu ró pát”, le gyen Eu ró pa ba ja. Mi ért is kel le −
ne ki szol gál nunk őket, és szál lí ta ni szá muk ra a ro vás írást, a szé kely  ka put, a gu −
lyást, a csi kóst, a csár dást? Azt sem hin ném, hogy a meg ol dás bi zo nyos (ősi nek,
ga ran tál tan ma gyar nak tű nő) nép raj zi je len sé gek kon zer vá lá sá ban, pél dá ul, ahogy
Györffy is ja va sol ja, a szé kely–ma gyar ro vás írás is mé telt be ve ze té sé ben len ne (ak −
kor – né mi leg éle seb ben fo gal maz va – in kább, né hai An tall Jó zse fet parafrazál va:
„tet szet tek vol na an nak ide jén Ist ván nal szem ben Kop pány mel lé áll ni”). Hogy
mennyi re in go vá nyos ta laj ez, hogy men  nyi re bi zony ta lan egy− e gy je len ség et ni kum −
hoz köt he tő sé ge, hadd hoz zak föl ar ra né hány to váb bi pél dát. De előt te még egy
meg jegy zés: úgy tű nik, van egy ab szo lút, eg zakt, a va ló ság ban lé te zõ, il let ve lé te −
zett né pi kul tú ra, és van egy re la tív, mitikus né pi kul tú ra. Az előb bit a nép rajz ku ta −
tók raj zol ják meg, pon to sab ban kí sér lik meg meg raj zol ni ku ta tá si ered mé nye ik nyo −
mán, míg az utób bi a köz vé le mény kép ze le té ben raj zo ló dik meg. A ket tő ál ta lá ban
nem esik egy be, mi köz ben be fo lyá sol hat ják egy mást. 

A nép rajz ku ta tók tud ják (?), hogy a széke ly ka puhoz na gyon ha son la tos ka pu for −
mák a né met or szá gi Hes sen ben is ta lál ha tók, s mind ket tő gyö ke rei az egy ko ri lo −
vag vá rak ka pu szer ke ze te i ben ke re sen dők. In nen ke rült az egy sze rű nép hasz ná la tá −
ba mind a Szé kely föl dön, mind Hes sen ben (Viski 1929). Ez zel szem ben a köz vé le −
mény a szé kely  ka put „ős ma gyar” kép ződ mény nek tart ja, s ma nap ság az egyik leg −
fon to sabb „né pi” ere de tű nem ze ti jel ké pünk ké vált. 

Ha le het, még mar kán sab ban jel zi ezt az utat egy sír jel, a szé kely „kop ja fa” nem −
ze ti jel kép pé tör té nő ala ku lá sa az utób bi év ti ze dek ben. Ma ga a „kop ja fa” ki fe je zés
a nép kö ré ben se hol nem volt is me re tes, egy ér tel mű en ér tel mi sé gi ta lál mány ról van
szó. A dí szes re fa ra gott, csil la gos, tu li pá nos re for má tus (s te gyük hoz zá: uni tá ri us
és evan gé li kus) sír jel for ma sem is me re tes az egész ma gyar nyelv te rü le ten. Szé kely −
föl dön a leg ka rak te risz ti ku sabb, de elő for dul a Du na–Ti sza kö zén is (töb bek kö zött
evan gé li kus szlo vák te le pü lé sek te me tő i ben is!), va la mint az észa ki ma gyar nyelv te −
rü le ten, ma gyar és szlo vák potestán sok kö ré ben egy aránt. Még is ma gyar nem ze ti
szim bó lum lett az utób bi év ti ze dek ben (vö. L. Ju hász 2005).
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A szlo vák né pi táp lál ko zás ku ta tói tud ják, hogy a jel leg ze tes szlo vák nem ze ti ele −
del nek tar tott brin dzás vagy juh tú rós ga lus ka, „ma gyar” ne vén sztra pacs ka a 16.
szá za di vlach ko lo ni zá ció se ge del mé vel ke rült az Észa ki−Kár pá tok ba, s a 19. szá zad −
ban, a nem zet té vá lás fo lya ma tá ban, nem kis mér ték ben szép iro dal mi ha tá sok ra,
va la mint a sza kács köny vek kul tú ra for má ló sze re pé nek kö szön he tő en vált ti pi kus
szlo vák ele del lé (Stoličná 2004). Ha son ló fo lya mat ját szó dott le mel les leg a gu lyás
mint ma gyar nem ze ti ele del (vö. Kis bán 1989) vagy a knédli−hús−ká posz ta mint cseh
nem ze ti étel ki ala ku lá sa so rán is. Utób bi az tán – egy nem is an  nyi ra bo nyo lult át −
adás−át vé te li fo lya mat vég ered mé nye ként – szer ves ré szé vé vált a 20. szá zad vé gi
szlo vá ki ai ma gyar kony há nak is. Az már az tán a do log pi kan té ri á já hoz tar to zik, hogy
a nem ze ti nek tar tott ele de lek kel mi ként szem be sül a „nem zet”, ami kor más et ni ku −
mú sors tár sa i tól is me ri meg őket. En nek is szám ta lan pél dá ját is mer jük (vö. Szanyi
1976; Vargáné 1994). 

A ma gyar köz vé le mény ré gi szép szo kás nak tart ja az ara tó ün ne pet és a szü re ti
fel vo nu lást is, mi köz ben pon to san le het tud ni, hogy Da rá nyi Ig nác föld mű ve lés ügyi
mi nisz ter szor gal maz ta egy 1901−es le ira tá ban ezek egy sé ge sí tett, or szá gos meg −
tar tá sát, még pe dig tel je sen pro fán cél ból: az ak ko ri szo ci á lis fe szült sé gek eny hí té −
sé re, a föl des úr és az ara tók kö zöt ti „pat ri ar chá lis jó vi szony” hely re ál lí tá sa ér de ké −
ben, te hát amo lyan sze lep funk ci ó nak szán va őket (az ara tó ün nep pá lya fu tá sá nak
szép do ku men tá ci ó ját lát hat tuk 2003−ban a bu da pes ti Nép raj zi Mú ze um. A ki ta lált
ha gyo mány c. ki ál lí tá sán, ame lyet Ko vács Ákos ren de zett.) Min daközben ar ra is van −
nak ada ta ink, hogy az ara tó ün nep szo ká sa szór vá nyo san is mert volt a Kár pát−me −
den cei szlo vá kok és ma gya rok körében3 ép púgy, mint pél dá ul a cseh–mor va (Lang −
ham merová 2004, 163, 166–167), il let ve a né met nyelv te rü le ten (Sartori 1910–
1914, 2:90–99). Da rá nyi nak te hát nem kel lett „ki ta lál nia”, leg fel jebb fel újít tat nia a
vél he tő en ak ko ra na gyob bá ra ki ko pott szo kást.

A ma gyar folk lo ris ták vi szony lag pon to san tud ják, ho gyan, nagy já ból mi kor és mi −
lyen bo nyo lult ös  sze füg gés rend szer ben, mi lyen vál to zá so kon át ke rült a ka rá csony −
fa−ál lí tás szo ká sa a ma gyar nép ha gyo mány ba. A 19. szá zad ele jén né met ha tás ra
elő ször a ma gyar fő ne mes ség és nagy pol gár ság, majd a pol gá ri kö zép ré teg és a
pap ság köz ve tí té sé vel ter jedt, ami ben fon tos sze re pe le he tett az egyes ok ta tá si in −
téz mé nyek nek (Hornyák 1994). Meg ho no so dá sá hoz azon ban vél he tő en nagy ban
hoz zájá rult a ma gyar ság kö ré ben ko ráb ban is is mert ka rá cso nyi rekvizi tum, a ter mõ
ág mint a bő ség va rázs lás egyik szim bó lu má nak a meg lé te (Kríza 2001; vö. Weber−
Kellermann 1978, 104–131). Mind ezek is me re té ben nem tart hat juk más fo lya mat −
nak a kö zel múlt ban el ter jedt ad ven ti ko szo rú tér hó dí tá sát, vagy a most ter jedőfél −
ben lé vő Bá lint−na pi (glob al izáltab ban: Va len tin−na pi) szo ká so kat vagy – hor ri bile dic −
tu! – a Hal loweent sem. A köz vé le mény ez zel szem ben a ka rá csony fát (vagy ép pen −
ség gel a hús vé ti nyu szi hoz ta to jást) a ma gyar né pi kul tú ra szer ves ré szé nek te kin −
ti, „sa ját ha gyo mány”−ának te hát, míg az utób bi a kat (egy elő re!) nem. Ezek el len,
mint gyö kér te len, ide gen je len sé gek el len har col ni kell – han goz tat ják a „ha gyo má −
nyos” ma gyar né pi kul tú ra vé del me zői. A sort foly tat hat nám, de föl te he tő (és föl te −
en dő!) a kér dés: mi eb ből a ta nul ság? 

Ké zen fek vő, hogy né pek nek, nem ze tek nek szük sé gük van szim bó lu mok ra, mí to −
szok ra. Ezek nagy ré szét nép rajz ku ta tók vagy még in kább ma gu kat an nak ki ki ál tó
„szak em be rek” se ge del mé vel az ún. né pi kul tú rák ban vé lik meg ta lál ni. En nek hosz  −
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szú, a 18. szá zad vé gé ig nyú ló, köz is mert tu do mány tör té ne ti gyö ke rei van nak, ami −
re rész ben már utal tam is, így rész le te sebb tag la lá suk szük ség te len. A lé nyeg az,
hogy a köz tu dat ban él egy mi ti kus, töb bé−ke vés bé idil li kus né pi kul tú ra−kép, mint egy
a haj da ni „arany kor” le nyo ma ta, ame lyet a 20. szá zad már ala po san meg té pá zott,
s most rá adá sul a glob al izá ció és az EU rém ké pe fe nye get. 

„Egy szim bó lum nak a ha tá sa a fon tos, ma gá nak nem kell ok vet le nül hi te les nek,
vagy tel je sen hi te les nek len nie” – Kis bán Esz ter sza vai ér vé nye sek az egész, a köz −
tu dat ban ki ala kult/ki ala kí tott né pi kul tú rakép re is (Kis bán 1989, 104). Ez van – nem
kell el le ne har col ni (sőt, a je len ség újabb ku ta tá si te rü le te lett ma gá nak a nép rajz −
tu do mány nak is), az em be ri élet hez kel le nek a jel ké pek, a szim bó lu mok, a mí to −
szok, az ün ne pek, akár az egé szen új, ám ar cha i zá ló ün ne pek is. Köz ben azon ban
nem árt tu da to sí ta ni (s re mél he tő leg eh hez meg győ ző ér ve ket si ke rült az ed di gi ek −
ben szol gál tat nom), hogy a ma gyar (né pi) kul tú ra az el múlt ezer száz esz ten dő alatt
fo lya ma tos köl csön ha tás ban ál lott az „eu ró pai” kul tú rák kal, s épp ez ál tal ma ga is
eu ró pa i vá vált. Han goz tat juk is sok szor ön elé gül ten: nem kell ne künk eu ró pai pél −
da, hi szen a ma gyar (né pi) kul tú ra ele ve eu ró pai kul tú ra. Ez igaz is, csak hogy ef fé −
le ki je len té se ket ép pen azok tesz nek a leg gyak rab ban, akik a ma gyar kul tú ra hon −
fog la lás előt ti ele me it hang sú lyoz zák, s ab ban is azt ta lál nak, ami nem az. Már pe −
dig a hon fog la lás so rán ma gunk kal ho zott kul tú ra, meg en ge dem, le het na gyon szép
és jó, ám sem mi kép pen nem volt eu ró pai! Má ra vi szont va ló ban eu ró pa i vá vált az −
ál tal, hogy amit a ma gyar ság át vett, si ker rel dol goz ta föl, ol vasz tot ta be le sa ját kul −
tú rá já ba és tet te ez ál tal ma gá é vá. Meg győ ző dé sem, hogy nem lesz ez más ként a
jö vő ben sem. Nem a kon zer vá ló, ha nem az adap tá ló kész ség tesz egy nem ze tet
ugyan is élet re  va ló vá.

Mon dan dó mat Ady End ré vel kezd tem, hadd fe jez zem is be ve le. A már idé zett,
1905−ös cik ké ben ír ta a kö vet ke ző ket: „…mit tet te tek ve lünk? Mi ko mo lyan vet tük
az Időt, mi 1896−ban ko mo lyan 1896−ot ír tunk, ti nem, ti csak 896−ot érez te tek ak −
kor is. Meg hur colt ben ne te ket ezer esz ten dő, át− és át itat ta vé re te ket kun vér rel, ta −
tár vér rel, szláv vér rel, ör mény vér rel, gö rög vér rel, ger mán vér rel, oláh vér rel. Ti már
nem le het tek Kop pá nyok s Gyu lák, s ti Kop pá nyok és Gyu lák vagy tok még is.”

Is mét lem: Ady eze ket a so ro kat 1905−ben ve tet te pa pír ra. 
Most 2006−ot írunk…

Jegy ze tek

1. A név vál toz ta tás ra 1896−ban ke rült sor, te hát vol ta kép pen sem mi nem in do kol ta. 1918
óta in do kol ha tó a név hasz ná lat, mi vel a tár sa ság kez det ben in kább in for má li san, ké sőbb
már for má li san is föl vál lal ta a mai Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül élő ma gyar nép cso port ok
ku ta tá sát, az ot ta ni ku ta tá sok ösz tön zé sét is. Az igaz ság hoz az is hoz zá tar to zik, hogy az
1970−es évek óta mű kö dik a tár sa sá gon be lül nem ze ti sé gi szak osz tály, amely a ma gyar −
or szá gi nem ze ti sé gek nép raj zá nak könyv so ro za ta it is meg je len te ti (szlo vák, ro mán, né −
met, ci gány, szer b, hor vát, ör mény stb.).

2. A szám ta lan fel hoz ha tó pél da kö zül hadd áll jon itt mu ta tó ban Antonín Václavík ta pasz ta −
la ta, aki a szlo vá ki ai hor vá tok leg el ső nép raj zi mo nog rá fi á ját ad ta ki Horvát gurabról, még
1925−ben. A horvát gura bi la ko da lom elem zé se so rán meg ál la pít ja, hogy az gya kor la ti lag
sem mi ben nem kü lön bö zik a szű kebb−tá gabb tér ség la ko dal mi szo ká sa i tól. Az egyik,
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szóba  jöhető okot is fel tár ta, ugyan is gyűj té se köz ben ki de rült, a horvát gura bi hor vá tok a
la ko dal mi szo ká sa ik szá mos ce re mó ni á ját Augustín Paulovič több ki adást is meg ért la ko −
dal mi út mu ta tó já ból (Paulovič 1911) me rí tet ték (Václavík 1925, 254). 

3. A Va sár na pi Ujság 10. év fo lya ma (1863) 32. szá má ban Hu szár Gy. tol lá ból ol vas ha tunk
egy be szá mo lót Zsit vamel lé ki ara tás kö rü li nép szo kás cí mmel, amely ben a Bars me gyei
ma gyar gaz dák nál dol go zó szlo vák idény mun ká sok ál tal gya ko rolt szo kást mu tat ja be. Cik −
két a kö vet ke ző kép pen fe je zi be: „Sok ré gi pat ri ar chá lis gaz da−szo kás elmult már szük −
ség képp mi ná lunk. Ez idő sze rint nem köt töb bé a gaz da aján dék huszast a ve tést meg
kez dő bé res ve tő le pe dő jé nek szarv vé gé be, mert hát nagy okok el ve tet ték több év előtt a
husza st, s a hos  szan tar tó szá raz ság mi att az sem tud ki kel ni. Azon ban e so rok ban le írt
ara tás kö rü li szo kás sok he lyen maiglan is fenn áll” (286. p.). A cik ket ké sőbb Réső Ensel
Sán dor is be le dol goz ta, né mi leg pon tat la nul a ma gyar or szá gi nép szo ká so kat tár gya ló kö −
te té be (Réső Ensel 1867, 350–351; új ki adá sa: Réső Ensel 2000, 346–347). A szo kás
te hát a 19. szá zad má so dik har ma dá ban bi zo nyo san is mert volt a Kár pát−me den cé ben.
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JÓ ZSEF LISZ KA

BETWEEN TWO COASTS …
THE POSI TION AND ROLE OF THE FOLK LORE CUL TURE IN ONE OF THE IMPACT ZONES OF EUROPE

The study deals with three top ic s: first ly what is the Hun gar i an folk lore cul ture
in the Hun gar i an com mon knowl edge; sec ond ly how, due to what outer and
inner influ ence, process did this cul ture evolved to such form that we got to
know in the 20th cen tu ry, and/or we thought we got to know, and third ly what
role does the Hun gar i an folk lore cul ture play in Euro pean con tex t. 
Folk lore cul ture is con sid ered one of the most impor tant insti tu tions of nation −
al exis tance, and medi um of ancien t, nation al sings, and char ac ter is tic s. At
the same time sci ence is aware of the fact that except for the lan guage in the
Hun gar i an folk lore cul ture there is no such phe nom e non that would be known
in the whole Hun gar i an lan guage field and only in the Hun gar i an lan guage field.
The other extreme is rep re sent ed by those view points that com pre hend folk −
lore cul ture as such sub−  cul ture that builds from cul ture ele ments crum bled
away from the “high cul ture”, and from this “waste” can show at most val ues
of local and only par tial impor tance, and that deal with ethnog ra phy as with
“light ope ra”.
Well, in fact both view points (the enthu si as ti cal ly affirm ing and the rigid ly
reject ing) can be orig i nat ed from the not know ing (or sur face know ing) of the
essence of folk lore cul ture and tak ing no account of the results of ethnog ra −
phy. Folk lore cul ture is a his tor i cal phe nom e non, that from one hand means
that it is form ing and chang ing con stant ly, enrichen ing with new ele ments
(form ing them to its own pic ture), while oth ers sim ply reject s. Over es ti mat ing
or ignor ing its role is not right. 
We can not under stand the folk lore cul ture and the ethno graph ic phe nom e na
of a given nation with out know ing the cul ture of neigh bour ing nations and com −
par ing exam i na tion. Besides all this is one of the mis sions of Euro pean eth −
nol o gy.
It can be explained from the point of view of sci en tif ic his to ry, but it can not be
rea soned that our ethno graph ic expe ri ence (and in fact not just our) iden ti fies
spread ing ter ri to ry of „our folk lore cul ture” with the Hun gar i an lan guage ter ri −
to ry (and in fact the „na tion al” folk lore cul ture with the lan guage expan sion of
the given eth ni cal− na tion al group). From one hand it is evi dent that the folk lore
cul ture of a par tic u lar eth nic group is gen er al ly not uni fied, it con sists of mo re
small er and big ger basic units – that dif fer from each other – and at the same
time con nect to each other like mosaic s. On the other hand cer tain cul tur al
phe nom e na (we have to admit that the most!) strech over lan guage bor der s,
and depend ing on the etnic group, cre ate cul tures and cul ture cir cles that are
con nect ed to each oth er. Thus, in our case it would be bet ter to talk for exam −
ple about the folk lore cul ture of the Carpathi an bas in, that has cer tain region −
al, smal l−  coun try − but no or by all means eth ni cal (lan guage!) − defined sub−  −
groups (for exam ple Pan non reg ion, Upper Land, Low Land, etc.). 
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