
Ba lázs La jos leg újabb könyve az em-
 be ri élet ri tu á lis for du ló i nak, a szü le tés -
nek, a há zas ság nak és a ha lál nak rend kí -
vü li mély sé gû be mu ta tá sa után1 a vá lasz -
tott kö zös ség, Csíkszentdomokos sze xu á -
lis kul tú rá já val is mer tet meg. S aho gyan
az elõ zõ kö te tek sem csu pán a nép rajz
iránt ér dek lõ dõk szá má ra je lent het tek 
iz gal mas, hellyel-köz zel fel ka va ró ol vas -
mányt, de azok szá má ra is, akik a tár sa -
dal mi fo lya ma tok mély áram la tai iránt 
ér dek lõd nek, az új, ter je del mé ben is le -
nyû gö zõ kö tet sem pusz tán a nép rajz
szem pont já ból ér de kes. Leg alább ak ko ra
ha szon nal for gat hat ják szo ci o ló gu sok,
kultúrfilozófusok, iro dal má rok, sze xo ló -
gu sok, tör té né szek s nem utol só sor ban a
sze xu a li tás iránt ér dek lõ dõ nagy kö zön -
ség, az az gya kor la ti lag min den ki.

Ba lázs La jos már a be ve ze tõ ben hang -
sú lyo san ki eme li, hogy köny vé nek tár gya
nem annyi ra a pa rasz ti sze xu a li tás, mint
in kább an nak kul tú rá ja. Az ál ta la be mu -
ta tott csíkszentdomokosi kul tú ra pe dig
több szem pont ból is hang sú lyo san sa já -
tos, nem csu pán a ma gyar, a szé kely s
ezen be lül a csí ki kul tú ra sa já tos sá ga it
mu tat ja, de az utób bi hoz vi szo nyít va is
szá mos sa já tos je gyet vo nul tat fel. 

S e kul tú rát a szer zõ is mét csak sa já -
tos – a tér és az idõ di na mi ká ja ál tal meg -
ha tá ro zott – fo lya mat jel le gé ben áb rá zol ja.
A kol lek ti vi zá lás és ipa ro sí tás (Balánbánya
kö zel sé ge), majd az ún. szo ci a liz mus össze -
om lá sa, az összmagyar, majd (a té vé nek kö -
szön he tõ en) az eu ró pai, sõt glo bá lis fo lya -
ma tok ba va ló be kap cso ló dás ugyan is olyan
érint ke zé si fe lü le te ket te rem tet tek, me lyek a
pa rasz ti kul tú ra ha gyo mány vi lá gá ban is
szem be öt lõ, sok szor a szó szo ros ér tel mé -
ben meg hök ken tõ vál to zá so kat ge ne rál tak. 

Igaz, Ba lázs La jos elem zé sei és a
könyv ben be mu ta tott ha tal mas tény -
anyag azt is bi zo nyít ja, hogy e vál to zá sok
alap ja to vább ra is a né pi kul tú ra, a kí vül -
rõl jö võ ha tá sok eb be épül nek be, ezt gaz -
da gít ják.

A szer zõ nem szen tel kü lön fe je ze tet
a kul tú ra fo gal má nak, ide vo nat ko zó meg -
jegy zé sei azon ban fél re ért he tet le nül ar ra
val la nak, hogy vizs gá ló dá sa i nak hát te ré -
ben rend kí vül ár nyalt, bár job bá ra in tu i -
tív kul tú ra fel fo gás rej lik. Ma ga is, akár -
csak a nyu gat-eu ró pai kul tú ra tu do mány
kor társ szak em be rei, a kul tú rát va la mi fé -
le köz tes vi lág ként (szá mí tás tech ni kai ki -
fe je zés sel interface) gya nánt ér tel me zi.
Wilhelm von Hum boldt hoz ha son ló an,
aki már a 19. szá zad ban úgy vél te, hogy a
nyelv és az er re épü lõ tá gab ban ér tel me -
zett kul tú ra ön ma gá ban is egy sa já tos „vi -
lág lá tás” ki fe je zõ dé se. Az így lét re jött vi -
lág kép ver hi dat az egyé ni és a kö zös sé gi
tu dat, il let ve a ter mé sze ti és a tár sa dal mi
va ló ság kö zött. Az utób bi ak hoz ugyan is
nem le het köz vet len hoz zá fé ré sünk.
Annyi ban lé tez nek, amennyi ben az em -
be ri (vagy ál la ti) el me ál tal konst ru ált
kör nye zet té vál nak. Az em ber ese té ben a
vi lág te rem tés e fo lya ma tá ban az anya -
nyelv nek jut a leg fon to sabb sze rep. A
nyelv, mely ben szo ci a li zá lód tunk, mély -
re ha tó an meg ha tá roz za azt a vi lág ké pet
is, mely tár sa dal mi lé tünk alap ja.

En nek a meg ál la pí tás nak a két ség te -
len igaz sá gát azon ban a modernitás –
gyak ran egy más nak is el lent mon dó –
irány za tai gyak ran szél sõ sé ges túl zá so kig
fe szí tet ték, a bé csi kör nyelv fi lo zó fi á ját
radikalizáló Wittgenstein, il let ve a Nietz -
sché re vissza nyú ló poszt mo dern fi lo zó fia
a té telt a nyelv be va ló be zárt ság dokt rí ná - téka
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já vá me re ví tet te. Nyelv já té ka ink, il let ve
vi lág konst ruk ci ó ink azon ban nem au to -
nóm kép zõd mé nyek, amint ar ra a kor társ
Karl Eibl rámutat,2 a tár sa dal mi gya kor lat
foly to nos el len õr zé se alatt áll nak. Az
egyé ni és a tár sa dal mi cse lek vés, il let ve a
kü lön bö zõ nyel vek ál tal meg je le ní tett
köz tes vi lá gok köl csön ha tá sa vi lá ga in kat
fo lya ma to san mó do sít ják, a – kép ze let
szint jén min dig le het sé ges – fan taz ma gó -
ri á kat ki ik tat ják a szó tár gyi ér tel mé ben
le het sé ges vi lá gok so rá ból, be le ért ve a
nyel vi ere de tû e ket is. 

A köz tes vi lág ter mi nus nagy elõ nye,
hogy vi lá go san utal rá: e vi lá gok két egy -
más sal köl csön ha tás ban ál ló té nye zõ, egy -
részt az evo lú ció ál tal lét re ho zott em be ri
tu dat s az ál ta la mû köd te tett egyé ni és cso-
port„nyelvek”, más részt a foly ton vál to zó,
de a kül vi lág tól (Umwelt) is megkü-lön-
böztetendõ kör nye zet (Umgebung) erõ te -
ré ben jön nek lét re. A köz tes vi lá gok funk -
ci ó ja ép pen az, hogy eze ket az ele me ket
össze han gol ják. A tu da tos cse lek vés fo lya -
ma tá ban nem annyi ra a ter mé sze tet és a
tár sa dal mat, mint in kább – az ezek rõl al -
ko tott el kép ze lé se in ket is fel öle lõ – köz tes -
vi lá ga in kat ala kít juk. Van nak ese tek, ami -
kor e köz tes vi lá gok leg konk ré tabb, leg in -
kább „va ló ság-kö ze li”, mert je len té keny
rész ben „nyel ven tú li” as pek tu sa i ra re a gá -
lunk, ez tör té nik a ref lex te vé keny ség so -
rán. A ref le xek azon ban messze me nõ en
elég te le nek ah hoz, hogy a tár sa dal mi lét
bo nyo lult össze füg gés rend sze ré ben adek -
vát mó don el iga zít sa nak. Az ösz tön és a
cse lek vés közt tá ton gó hi á tust ép pen a
nyel vi leg köz ve tí tett köz tes vi lá gok nak kell
be töl te ni ük. 

Ezek a vi lá gok azon ban nem ki zá ró -
lag nyel vi ter mé sze tû ek. Nyil ván va ló,
hogy a be szél ni nem tu dó ál la tok nak is
van nak „vi lá ga ik”. Az ösz tö nök az õ ese -
tük ben is csu pán szük sé ges, de nem elég -
sé ges fel tét elei a lé te zés nek, ah hoz, hogy
ha té ko nyan mû köd hes se nek, egy – kez -
det le ge ses sé gük el le né re is – nél kü löz he -
tet len köz tes vi lág ba kell in teg rá lód ni uk. 

Ba lázs La jos eze ket az igaz sá go kat,
anél kül hogy hi vat koz na rá juk, el mé le ti
meg fon to lá sok és mély in ter júk tö me gé vel

bi zo nyít ja. Pa raszt asszo nyai és pa raszt -
em be rei nyil ván va ló an né pi kul tú rá juk
szem üve gén át lát ják a vi lá got. Ez a szem -
üveg azon ban ma ga is fo lya ma to san vál -
to zik. S a szer zõ a né pi ha gyo má nyok
irán ti tisz te let da cá ra sem tor pan meg a
vál to zá sok elõtt, nem tö rek szik ar ra, hogy
tár gyát – a (ma már job bá ra „egy ko ri”) né -
pi kul tú rát – a mind erõ tel jes eb ben glo ba -
li zá ló dó köz tes vi lá gok ha tá sa i tól el szi ge -
tel je. In ter jú ala nyai nem csak az antibébi
tab let ták ról, a por nó la pok ról és a szex fil -
mek rõl be szél nek, de az in ter jú szö ve gek -
ben olyan pa raszt asszony is akad, aki
gye re kei ál tal be szer zett vib rá tor ral éde sí -
ti az öreg ko ri évek ma gá nyát.

A vi lág és ben ne a né pi kul tú ra nem -
csak moz gás ban van, de a vál to zá sok
tem pó ja jól ér zé kel he tõ en gyor sul is. Így
az tán a szer zõ is ar ra kény sze rül, hogy a
ha gyo má nyos ér te lem ben vett nép raj zi
vizs gá lat mód szer ta nát egyéb tár sa da -
lom tu do mány ok vizs gá la ti mód sze re i hez
kö ze lít se. Kér dé sei szin te ki vé tel nél kül
szo ci o ló gi ai fel mé ré sek kér dõ íve in is sze -
re pel het né nek. Az azon ban, ami az in ter -
jú szö ve ge ket a nép rajz és a szo ci o ló gia
szfé rá ján túl is iz gal mas sá te szi, az a kér -
de zõ, il let ve az in ter jú szö ve ge ket új ra ol -
va só, meg szer kesz tõ szer zõ (Ba lázs La jos
ese té ben ez utób bi mi nõ ség is egy rend kí -
vül össze tett sze rep) ki vé te les nyel vi ér -
zé keny sé ge, úgy is mond hat nám, nyel vi
fan tá zi á ja. Ez utób bi te szi le he tõ vé szá -
má ra, hogy a sa já tos nép nyel vi for du la -
tok ra, a vizs gált kul tu rá lis uni ver zum
nem sej tett mély ré te ge i be vi lá gí tó nyel vi
re mek lé sek re ne csak fel fi gyel jen, de ér -
tel mez ze is õket. (Meg fi gye lé se i nek ered -
mé nye it egyéb ként egy a kö tet hez mel lé -
kelt szó jegy zék ben is egy be gyûj ti.) 

A szö ve gek azon ban az iro dal már ér -
dek lõ dé sé re sem csu pán ezek mi att a
nyel vi re mek lé sek mi att tart hat nak szá -
mot, ha nem azért is, mert a pa rasz ti kö -
zös ség sze rel mi és há zas élet ének re mek -
be sza bott narratíváival is szol gál nak. Egy
re gény író, szo ci o ló gus, tör té nész, sze xo -
ló gus, jo gász, pe da gó gus (s a sort hosszan
foly tat hat nók) szá má ra a könyv ki me rít -
he tet len arany bá nyá nak te kint he tõ. S az118
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em ber el töp reng, mi re ked he tett még
(hely hí ján) a ku ta tó tarsolyában…   

A kul tú ra prob lé má já nak sa já tos meg -
kö ze lí té sei fõ ként a fi lo zó fi ai me di tá ció
szá má ra kí nál hat nak pro vo ka tív nyers -
anya got. Ba lázs La jos kom men tár jai és in -
ter jú szö ve gei az el mé let iránt is ér dek lõ dõ
ol va sót min de nek elõtt az egye te mes ség és
a sa já tos ság kér dés kö ré nek to vább gon do -
lá sá ra kény sze rít he tik. A szer zõ ugyan is
eb ben a vo nat ko zás ban sem en ged az
újabb ke le tû di va tok nak, ra gasz ko dik a
vizs gált anyag ál tal imp li kált kon zek ven -
ci ák hoz. Az, hogy a sa já to sat és az egye te -
me set nem ál lít hat ja szem be egy más sal,
tár gyá nak ter mé sze té bõl is kö vet ke zik.
Azok a mély fú rás ok ugyan is, me lye ket
egyet len fa lu kö zös ség kul tú rá já ban vé gez
(mely nek egyéb ként az ér tel me zés hez el -
en ged he tet len szö veg hát tér ként a mo nog -
rá fi á ját is meg ír ja), egy olyan egye te mes -
ség ké pét raj zol ják ki – ép pen a fel szín re
ho zott anyag rend kí vü li vál to za tos sá ga és
té ma gaz dag sá ga ré vén – mely re má sok
más kul tú rák ha son ló an mély vizs gá la ta
so rán buk kan tak és buk kan nak rá.

A sze xu a li tás, a sze re lem, a há zas élet
egye te mes és sa já tos vo ná sa i nak szi mul -
tán ér vé nye sü lé sét leg több ször nem is a
szer zõ nek (il let ve az in ter jú ké szí tõ nek)
kell tematizálnia. Meg te szik azt ma guk az
in ter jú ala nyok is. A fa lu kö zös ség tag ja i -
nak kü lön bö zõ sé ge, a sze mé lyi al ka tok
sok fé le sé ge a mély in ter júk foly to no san
vissza té rõ té má ja. A fér fi ak és nõk mind -
egyi ke a ma ga mód ján éli meg a sze xu a li -
tás, a sze re lem és a há zas élet prob lé má it.
Bi o ló gi ai, pszi chi kai és élet ko ri vo nat ko -
zás ban is óri á si a szó rás. Egy do log ban
azon ban nin csen kü lönb ség: a há rom kér -
dés kör mind annyi uk éle té nek köz pon ti
prob lé má ja. (Mert hogy a kö zös ség egé -
szé nek éle té ben tölt be lét fon tos sá gú sze -
re pet.) És ami kor nem ké pes az zá vál ni,
épp emi att kell az zá vál nia.

A negativitás a sze xu a li tás kul tú rá já -
ban egyéb ként is meg ha tá ro zó sze re pet
ját szik. A sze xu a li tás ra vo nat ko zó dis kur -
zust ta buk bo nyo lult rend sze re kor lá toz -
za. Ez a ta bu rend szer a ka to li kus egy ház
ti lal mai mi att Csíkszentdomokoson ki vé -

te le sen erõs, bár az ér zé ki ség tõl va ló el -
zár kó zást té ve dés vol na pusz tán a ka to li -
ciz mus ra szû kí te ni, gye rek ko rom er dõ vi -
dé ki él mény vi lá ga azt lát szik bi zo nyí ta ni,
hogy ez a faj ta „sze mér mes ség” a Szé kely -
föld re for má tus kö zös sé ge i re is épp oly
jel lem zõ. A do log hát te ré ben olyan, a szé -
kely ség egé szé re ér vé nyes vo ná so kat gya -
nít ha tunk, me lyek a ma gyar, il let ve ro -
mán pa rasz ti kul tú rák egyéb vál to za ta i -
nak vo nat ko zá sá ban is túl haj tot tak nak
tûn het nek. Fõ ként ami a test hez va ló vi -
szonyt il le ti. De az is egy ér tel mû en ki de -
rül, hogy a ta bu rend szer nek meg ha tá ro zó
sze re pe van ab ban, hogy a sze xu a li tás
von ze re jét mint az utód nem zés fõ moz ga -
tó ru gó ját a kö zös ség fo lya ma to san ma gas
szin ten tart has sa, hi szen köz is mert (s a
té telt a – visszá já ról – poszt mo dern sza -
ba dos ság rom bo ló ha tá sa is jól ér zé kel he -
tõ en iga zol ja) a ter mé sze tes ösz tö nök ha -
té kony sá gát és a sze rel mi ér zés in ten zi tá -
sát, sõt a sze rel mi gyö nyör bi o ló gi ai-pszi -
chi kai mély sé gét a til tott gyü mölcs mo tí -
vu ma je len té ke nyen meg nö vel he ti. (Egé -
szen bi zo nyo san nem vé let len, hogy a
szé kely ség egé szen a leg utób bi idõ kig a
ma gyar nép kö zös ség egyik leg sza po rább
ágá nak szá mít ha tott.) 

A kö tet egyik leg ér de ke sebb para-
doxona, hogy azok nak az asszo nyok nak
az ese té ben, akik tel jes ér té kû sze xu á lis
éle tet él nek, a sze rel mi élet aka dá lyai, a
nem ze dé kek egy más ra zsú folt sá ga, a szü -
lõk nek a gye re kek kel és a nagy szü lõk kel
va ló szo ros (és fõ ként tél idõ ben) egyet len
szo bá ra kor lá to zó dó együtt élé se sem vál -
hat a sze rel mi gyö nyör le gyõz he tet len
aka dá lyá vá. Igaz, az in ter jú ala nyok és a
szer zõ a ne ga tív ha tá so kat sem hall gat ják
el. A nõk kö zel fe le nem is me ri az or gaz -
must. Mind azo nál tal ez az arány nem tû -
nik rend ha gyó nak, nagy já ból egy be esik
az eman ci pá ló dott tár sa dal mak sze xo ló -
gi ai iro da lom ból is mert ada ta i val. 

A kö tet a fér fi-nõ vi szony aszim met ri -
kus vo ná sa i nak a fel tá rá sá val is el gon dol -
kod tat hat ja ol va só ját. Az adott kul tú rá -
ban a fér fi do mi nan cia egy ér tel mû. De az
is nyil ván va ló, hogy a bol dog há zas ság -
ban élõ fér fi ak és nõk az egy más irán ti
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meg be csü lést, a köl csö nös gyön géd sé get
és ra gasz ko dást tart ják élet ide ál nak. Ér -
de mes vol na a tör té ne ti et nog rá fia mód -
sze re i vel ala po sab ban utá na jár ni, hogy a
fér fi do mi nan cia mennyi ben ér tel mez he -
tõ az új ko ri tár sa dal mak mind hang sú lyo -
sab ban egyed ural ko dó vá vá ló ra ci o na liz -
mu sá nak, a nõi prin cí pi um fo ko za tos ki -
szo ru lá sá nak, a ter mé sze ti és a tár sa dal -
mi vi lág ha szon el vû ki sa já tí tá sá nak, a
mo dern ér te lem ben vett bir tok lás nak a
kö vet kez mé nye ként és mennyi ben a ke -
let-kö zép-eu ró pai pa rasz ti tár sa dal mak
inherens sa já tos sá ga ként. 

Egy vo nat ko zás ban azon ban a szak iro -
dal mat ala po sab ban is me rõ ol va só nak ki -
fe je zett hi ány ér ze te is tá mad hat. A szer zõ
Michel Foucault-ra több ször is hi vat ko zik
a könyv ben, a ne mi sze re pek diszkurzív
jel le gé vel kap cso la tos foucault-i hipoté-
ziseket3 azon ban saj nos nem pró bál ja
szem be sí te ni a pa rasz ti kul tú ra té nye i vel.
Foucault-nak ama té te le, mi sze rint a ne -
mi sze re pek nem annyi ra bi o ló gi a i lag
meg ala po zot tak, mint in kább a ne mi ség re
vo nat ko zó dis kur zu sok ter mé kei, nem -
csak köz is mert, de a tá jé ko zott ság ra tö -
rek võ ér tel mi sé gi ek kö ré ben ma nap ság
meg kér dõ je lez he tet len dog má nak is szá -
mít. Ér de mes lett vol na utá na jár ni, hogy
a ne mek kö zöt ti ha tá rok – bi zo nyos mér -
té kig két ség te len – át jár ha tó sá ga (ne mi
sze re pek szá mos né pi kul tú rá ban is elõ -
for du ló cse ré je), mi lyen mér ték ben bi o ló -
gi a i lag meg ha tá ro zott és mi lyen mér ték -
ben va ló ban kul tú ra füg gõ. Az az az át jár -
ha tó ság ese tei a szé kely kö zös sé gek szo -
kás rend jé nek pers pek tí vá já ban, mennyi -
ben te kint he tõ ek pe ri fé ri kus nak és
mennyi ben lé nye gi nek? Az em ber zsi ge ri
s ezért a kul tu rá lis té nye zõk ál tal gya kor -
la ti lag sza ba don mo del lál ha tó két ne mû -
sé gé re vo nat ko zó hi po té zis tel jes egé szé -
ben kí vül ma rad a szer zõ lá tó kö rén. In -
ter jú ala nya i nak vé le ke dé sei mind azo nál -
tal mint ha ar ra en ged né nek kö vet kez tet -
ni, hogy eb ben a kö zös ség ben nem a ha -
gyo má nyos fér fi-nõ sze rep diszkurzív
konst ruk ció, az adott kö zös ség ben nem
ez szo rul diszkurzív meg ala po zás ra, in -
kább a ho mo sze xu a li tás az, mely hez az

in ter jú ala nyok nak – bi o ló gi ai ala pok hi á -
nyá ban – egy sze rû en hi ány zik a dis-
zkurzív fan tá zi á juk. A kér dés kör meg ke -
rü lé sét a ka to li ciz mus homoszexua-litás-
sal kap cso la tos me rev ál lás pont ja 
né mi leg in do kol hat ja, a ve le va ló szem -
be né zés el ma ra dá sa azon ban an nál is za -
va róbb, mert a ho mo sze xu a li tás té ma kö-
r ét a kö tet kü lön al fe je zet ben érin ti, s a
szer zõ egyéb vo nat ko zá sok ban a sze xu a -
li tás kér dés kö ré nek min den ágát-bo gát
káp ráz ta tó bõ ség gel és a tar ta lom jegy zék
ál tal is jel zett jól át gon dolt rend sze res ség -
gel mu tat ja be.

A hi ány ér zet ért azon ban bõ sé ge sen
kár pó tol an nak be mu ta tá sa, hogy
Csíkszentdomokos né pi kul tú rá ja a mind
erõ sebb cent ri fu gá lis ha tá sok da cá ra is
õr zi integratív ere jét. A né pi kul tú ra ál tal
ki ter melt és kar ban tar tott ér té kek má ig
me nõ en olyan kö zös ség for má ló erõ vel
bír nak, me lyet fel te he tõ en a globalizált
tár sa dal mak sem nél kü löz het nek tar tó -
san. A jo gok nak és a kö te les sé gek nek az
az egyen sú lya, mely ezek re a tár sa dal -
mak ra jel lem zõ, a sza bad ság olyan le he -
tõ sé ge it ala poz za meg, me lyek a ne ga tív –
az az min den kö tött ség tõl füg get le ned ni
aka ró – sza bad ság fo ga lom je gyé ben a mo -
dern és a poszt mo dern tár sa dal mak tag jai
szá má ra egy re nyil ván va lób ban el ér he -
tet le nek. A pa rasz ti tár sa dal mak, Csík-
szentdomokos tár sa dal ma is, a po zi tív
sza bad ság ter ré nu mai. A pa raszt em ber
szá má ra a sza bad sá got még ma sem a kö -
zös ség tõl va ló füg get le ne dés, ha nem a
kö zös sé gi lét meg élé se, a pa rasz ti kul tú ra
ér té ke i nek ki tel je sí té se és az ál ta lá no san
el fo ga dott sza bá lyo kat meg sér tõk kel
szem be ni szank ci ók ban va ló rész vé tel je -
len ti. Ez a modernitás szem szö gé bõl tûn -
het er köl csi ter ror nak, és bi zo nyos ese -
tek ben az zá is vál hat, va ló já ban azon ban
a tény le ges sza bad sá got, mert az „elõ zõ
nem ze dé kek éle té ben két sé get ki zá ró an
iga zo ló dott” és ezért meg kér dõ je lez he tet -
len kö zös sé gi ér té kek be va ló be le fe led ke -
zés ott ho nos sá gá nak örö mét je lent he ti.

Ezt a meg ál la pí tást a „szi go rú tu do -
má nyos ság” apos to lai ma nap ság mind
gyak rab ban bé lyeg zik meg a pa rasz ti tár -120
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sa dal mak ide a li zá lá sá nak vád já val. Az
„ön szer ve zõ szé kely fa lú” kép ze te sze rin -
tük me rõ fik ció. És a fenn tar tás lát szó lag
jo gos, hi szen a leg tá vo lab bi múlt ból is
bõ sé ge sen elõ bá nyász ha tó ak el len pél dák.
Min dig akad tak olya nok, akik a kö zös sé -
gi szo kás ren det meg sér tet ték, akik lop -
tak, csal tak, öl tek, pa ráz nál kod tak. Az el -
len pél dák azon ban alig ha le het nek al kal -
ma sak ar ra, hogy az alap ve tõ hi po té zist,
az az a né pi kul tú ra mû kö dõ ké pes sé gé be,
rend fenn tar tó ere jé be ve tett szak mai hi tet
meg in gat has sák. Ha nem let tek vol na
sza bály sér tõk, a szo kás rend nek ma gá nak
sem le he tett vol na ér tel me. Az el len érv
meg fo gal ma zói a mo dern tár sa dal mak
individualisztikus lá tás mód ját ve tí tik vis-
sza – me rõ ben történetietlenül – az ar cha -
i kus tár sa dal mak ra, s az eset le ges sé get, a
nor ma sze gést, a lá za dást ab szo lu ti zál va
pró bál ják ér vény te le ní te ni a szük ség sze -
rût, a sza bá lyo sat, a tör vé nyek ön kén tes
vál la lá sát. A ha tá rok össze mo sá sa, az el -
len té tek meg szün te té se s ez zel min den fé -
le meg kü lön böz te tés le he tet len né té te le
azon ban sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár. S
az utób bi ak nem pusz tán el mé le ti ek. A
Nyu gat poszt mo dern és poszt-poszt mo -
dern tár sa dal ma i nak egy re sú lyos bo dó
vál sá gát (min den nor ma és sza bály ön cé -
lú el uta sí tá sát, a manipulatív tech ni ká -
kat, a tár sa dal mi ön szer ve zõ dés ha nyat lá -
sát, a lét ab szur di tá sá nak él mé nyét, az el -
öre ge dést) ép pen a vé let len és szük ség -
sze rû, az egyén és kö zös ség, a sza bá lyos
és sza bály ta lan, ér tel mes és ér tel met len
köz ti meg kü lön böz te tés fel adá sa „ered -
mé nye zi”. 

A szo kás rend ér tel mes sé gé be ve tett
hit a pa rasz ti tár sa dal mak ban ko ránt sem
va la mi fé le kény sze rû „ren det”, mes ter sé -
ges „kon szen zust” ered mé nye zett, ha nem
bi zo nyos tö rek vé sek, gon do la tok, cse le -
ke de tek el vi és gya kor la ti le het sé ges sé gét
te het te az egyén szá má ra is kér dé ses sé.
Az ese tek zö mé ben csí rá já ban el foj tot ta
azo kat a tö rek vé se ket, me lyek a kö zös sé -
gi együtt élés har mó ni á ját meg za var hat -
ták. Eb ben rej lett a kö zös sé gi rend meg -
bíz ha tó sá gá nak és tar tós sá gá nak ma gya -
rá za ta, hi szen a sza bály sér tõ nek ma gá nak

is be kel lett lát nia, el kel lett fo gad nia a
kö zös ség íté le tét, iga zol nia kel lett (gyak -
ran he ted ízig len), hogy a kö zös ség tel jes
ér té kû tag ja ként va ló vissza fo ga dá sa nem
jár töb bé koc ká za tok kal. Ez a rend zárt sá -
ga el le né re is tá gas le he tõ sé ge ket te rem -
tett az ön ki tel je sí tés re. 

Az a kul tú ra ugyan is, mely rõl Ba lázs
La jos (ez út tal a ne mi ség kap csán, de
egyéb kö te te i ben a pa rasz ti lét min den
as pek tu sá ra ki ter je dõ en) be szél, me rõ ben
gya kor la ti jel le gû, s alap ve tõ funk ci ó ja
azok nak az ér té kek nek a fenn tar tá sa és
új ra ter me lé se, me lyek a szó ban for gó kö -
zös sé ge ket funk ci o ná lis és zök ke nõ men -
te sen mû kö dõ köz tes vi lá gok ká te szik. A
nem ze dé kek so rán mû kö dõ ké pes nek bi -
zo nyult kö zös sé gi ér ték ren dek nem csak
gúzs ba kö tik a sze mé lyi sé get (mai szem -
mel nyil ván ezt is te szik), de föl is sza ba -
dít ják. Olyan von zó élet min tá kat kí nál -
nak, me lyek bár ki szá má ra el ér he tõ ek.
Ah hoz, hogy va la ki meg be csü lés re te -
gyen szert, nem kell le gyõz nie, ma ga mö -
gé uta sí ta nia vagy ép pen ség gel ki szo rí ta -
nia má so kat, elég sé ges, ha tö rek vé se it,
élet ve ze té sét a kö zös ség ál tal szen te sí tett
s az em ber kö zi vi szo nyo kat meg bíz ha tó -
an sza bá lyo zó ér ték rend hez iga zít ja. 

Ezt a szer zõ ko ráb bi kö te te i bõl is vi lá -
go san ki ol vas ha tó gon do la tot ma nap ság
olyan nyu ga ti szer zõk fe de zik fel új ra,
mint a né met al kot mány bí ró ság ne ves
tag ja Udo di Fabio, aki Die Kultur der
Freiheit (A sza bad ság kultúrája)4 cí mû
köny vé ben ma ga is ar ra a kö vet kez te tés re
jut, hogy a Nyu gat ko moly ve szély be ke -
rül az ál tal, hogy a hét köz na pi tu da tot a
ne ga tív sza bad ság ha mis esz mé jé nek
ural ma alá hajt ja. Õ is a csa lád ha gyo má -
nyos ér té ke i hez, a há zas tár si tü re lem hez,
a gye rek ál dás ban fel lel he tõ örö mök höz, a
val lás er kölcs alap ve tõ nor má i hoz va ló
vissza té rés ben lát ja az em be ri tár sa dal -
mak jö võ jét. E jö võ ter mé sze te sen már
nem a pa rasz ti tár sa dal ma ké, még csak
nem is azé a pol gá ri a sult vi lá gé, mely ere -
den dõ en ma ga is a pa rasz ti tár sa dal mak
és a nagy vi lág val lá sok er köl csi rend jé re
ala poz ta ön nön kul tú rá ját, ha nem mind -
ezek egy olyan örö kö séé, mely a ra di ká li -
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san meg vál to zott kö rül mé nyek közt vál -
hat ké pes sé az ál ta luk kép vi selt har mó -
nia egy újabb vál to za tát meg te rem te ni.
Más al ter na tí va alig ha le het sé ges. Hi szen
az em be ri tár sa dal mak nagy sze rû tel je sít -
mé nye it a kul tú ra ál tal ki ter melt ér ték vi -
lá gok ala poz ták és to vább ra is csak ezek
ala poz hat ják meg, ezek hí ján a leg cso dá -
la to sabb anya gi és szel le mi tel je sít mé -
nyek is a kul tú ra kö tött sé ge i bõl kez det -
ben má mo ro san, majd mind fá sul tab ban
és meg ke se re det teb ben ki vet kõ zõ em be -
ri ség el len for dul hat nak.

A kö te tet egy rend kí vül iz gal mas nép -
szo kás, az erõ tel je sen sze xu á lis töl te tû
hen ger gõ zés le írá sa zár ja. Ami a leg mé -
lyeb ben ta lán Mi ha il Bahtyin ál tal elem -
zett kar ne vá li kultúra5 egy – sa já to san ál -
lat te nyész tõ né pes ség szo kás rend jé hez
ido mult – vál to za tá nak tû nik. A csa lá dok
köz ti nyil vá nos, bár a kö tet ben meg je le -
ní tett vál to za tá ban csu pán rész le ges part -
ner cse ré re ala po zott szo kás a szi go rú kö -
tött sé gek és gát lá sok rö vid idõ re szó ló ri -
tu á lis fel füg gesz té sé nek rend kí vül ér de -
kes do ku men tu ma, me lyet sok egyéb hez
ha son ló an szin tén a szentdomokosi kö -
zös ség õr zött meg má ig me nõ en. A szo kás

az én gye rek ko rom ban még Er dõ vi dé ken
is élt, igaz, ott már pusz ta gye rek já ték ká
(de ott is a te he ne ket együtt le gel te tõ fi úk
és lá nyok já té ká vá) le fo ko zód va.

A rend nek ugyan is el en ged he tet len
szük sé ge van a ren det len ség re is, hi szen
anél kül ér tel mét ve szí te né. A né pi kul tú -
rá ban le csa pó dott mély böl cses ség re jel -
lem zõ, hogy e kul tú ra a ren det len sé get is
ké pes el len õr zött for má ban, az az rí tus -
ként ön ma gá ba in teg rál ni s ez zel éven te
egy szer sza bad utat en ged ni a rej tett vá -
gyak nak, ösz tö nök nek, a ká osz nak, hogy
az tán an nál él mény sze rûb bé vál has son a
rend ott ho nos sá gá ba va ló vissza té rés. 

S úgy tû nik, ez a fo lya mat idõ rõl idõ re
vi lág tör té nel mi lép ték ben is le ját szó dik –
ma nap ság ép pen ve lünk és kö rü löt tünk. A
kul tú rá ból va ló ki vet kõ zés nek – az an tik vi -
lág al ko nyán egy szer már meg élt – antirítusa
gya nánt. Ba lázs La jos köny ve (köny vei),
meg hök ken tõ en ak tu á li sak: leg alább annyi -
ra szól nak a jö võ rõl, mint a múlt ról. 

Ami per sze csak egyik in do ka an nak,
hogy egy rend sze res el me ki vé te les szak -
mai és szel le mi tel je sít mé nye i nek te kint -
sük õket.

Bí ró Bé la
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