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A magyar néprajzi kutatások egyik, nemzedékenként visszatérő alapproblémáját
tűzte ki megvitatásra a fiatal néprajzkutatók konferenciája. Ez a kérdéskör eltérő mér-
tékben és megközelítésben ugyan, de folyamatosan jelen volt tudományszakunkban.
Fontosságát akkor nyerhette el a kérdésfelvetés igazán, amikor a kultúra időbelisége
és időbeli változása is a kutatói érdeklődés homlokterébe került.

Archaikumok keresése, az archaikus elemeknek a valóságtól idegen konstrukcióba
rendezése az egyik, és a jelenkori állapotok előzményeinek figyelembe vétele nélküli
felmérése jelzik a másik — az időbeli változást kikapcsoló — kutatási eljárások vég-
letét. Anélkül, hogy kutatástörténeti fejtegetésekbe bocsájtkoznánk, úgy véljük, hogy e
két végpont között húzódik a magyar néprajzi publikációk jó része. Természetesen
nevek, kutatók fémjeleznek hangsúlymódosulásokat, s úgy látjuk, hogy a kultúrán belül
a kizárólag archaikus elemek „mazsolázása" egyre inkább kutatástörténeti epizóddá
válik.

A „terepen" dolgozó néprajzos folyamatosan szembesülni kénytelen a kultúra idő-
beli változásával. Az azonban már korántsem biztos, hogy kutatásának a végterméke,
a publikáció vagy a néprajzi kiállítás is tükrözi a vizsgált területen időben és térben
bekövetkezett változásokat.

A néprajzi gyűjtés során gyakran kerül a gyűjtő olyan helyzetbe, amikor — gyak-
ran úgy véli, hogy szorosan vett tárgyától eltérően, — mintegy üresjáratként ismer-
kedik meg adatközlője élethelyzetével, rokonságához, szomszédaihoz, egykori iskolájá-
hoz, munkahelyéhez kapcsolódó viszonyaival. A hagyományos módszerű, magnetofont
nélkülöző gyűjtés során a lejegyzés mennyiségének korlátot szabott az, hogy a kutató
mennyit volt képes szó szerint vagy azt megközelítve lejegyezni az adatközlője által
elmondottakból. Ha nem folklór szövegekről volt szó, az általános gyakorlatnak azt a
módszert tekintettük, amely legfeljebb fő vonásaiban igyekezett megvilágítani a vizs-
gált család életkörülményeit, s a kutatott témától eltérve csak a különlegesnek értékelt
adatok esetében választotta a lejegyzést.

Napjainkban a néprajzi gyűjtésnek szinte nélkülözhetetlen segédeszköze a zseb-
magnetofon, amely már méreténél fogva is csak igen minimális mértékben befolyásolja
beszélgetőpartnerünket, mondókájának sokszor igen szabad folyást engedve. Ebben az
esetben is többféle lehetőség áll előttünk. Az egyik: irányított kérdésekkel igyekszünk
kutatott tárgyunk felé irányítani adatközlőnket. A másik, a szükségtelennek, megőrzésre
alkalmatlannak ítélt részleteknél kikapcsoljuk a magnetofont. Ezen túl maga a lejegyzés
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még mindig további szelektálási alkalmat nyújt, hiszen gyakran a megírás sürgető
kényszere miatt is hagyjuk el a tárgyunkhoz nem közvetlenül és szorosan kapcsolódó
beszélgetésrészletek leírását.

Miért is foglalkoztam meglehetősen részletesen a fenti, elsősorban gyűjtésmód-
szertani kérdésekkel? Meggyőződésem, hogy az adatközlőnk hosszabb, nem tájéko-
zódási célú beszélgetésre történő kiválasztása, a téma körülhatárolása, az irányított
kérdések sorozata, a beszélgetés közbeni — archiválásra szánt részek — kiválasztása
egyaránt és együttesen tükrözik kutatási módszerünket és céljainkat. Mindezek az ily
módon kiválasztott szempontok befolyásolják, szűkítik vagy tágítják a választott
témánkban elérhető kutatási eredményeket.

A fent vázolt gyűjtési módszerek közül azok, amelyek beszélgetőpartnerünk türel-
mes és odafigyelő végighallgatására épülnek, s társulnak a talán feltétlenül szüksé-
gesnek ítélteknél kiterjedtebb lejegyzéssel is, a legbiztosabb lehetőségét teremtik meg
a konferencia és az előadásom által feltett kérdés megválaszolására: miben áll a
paraszti kultúrában a modernizáció és milyen a viszonya a hagyománnyal.

A népi kultúra több területén vizsgálatot folytatva néhány témakört szeretnék az
alábbiakban kiemelni, melyekben számomra tetten érhető volt a modernizáció, a
hagyományőrzés és az előadás címében említett falusiasodás fogalma.

Közhelynek számít néprajzi irodalmunkban az a megállapítás, hogy a falusi és
mezővárosi közösségekben egy-egy új kulturális elem megjelenésére és elfogadására
majd későbbi terjedésére, másolására a lakodalom nyújt a legtöbb alkalmat. A
változások természetesen nem minden esetben jelentenek egyúttal modernizációt is. A
múlt század vége, az egyházi és polgári szertartás törvényben szabályozott különválasz-
tása hozta a legnagyobb átalakulást a lakodalom időpontjának megválasztásában. így
a korábban a hét közbülső napjain, gyakran kedden vagy csütörtökön tartott lako-
dalmak átkerültek a szombati napra. A szertartás időbeli csúcspontja pedig áthelye-
ződött a délelőttről az estére, és az éjszakai mulatságra. Ez az étkezések hangsúly-
eltolódásával is együtt járt: korábban a szertartás csúcspontja az ebéd volt, a XX.
század közepétől elsősorban a vacsora vette át ezt a szerepet.

A változás másik tendenciáját a meghívottak körének bővülése jelzi: az Alföldön a
vagyoni és társadalmi helyzetet figyelembe véve a század elején a résztvevők száma
20-től 40 főig terjedt. Az 1970—80-as évekre a lakodalmi vendégek száma 300—400
fősre is felduzzadhatott, míg az átlagos létszám is 40—60 fő között mozoghatott. A
létszám növekedése szükségképpen maga után hozta a lakodalmi helyszín megvál-
tozását: a XVIII—XIX. századi források, feljegyzések és a XX. század első felére
vonatkozó paraszti visszaemlékezések minden esetben a lakóház nagyszobáját, pitvarát,
esetleg másik szobáját jelzik a lakodalom színtereként, a XX. század közepétől a
helyszín lehet a porta udvarán felállított sátor, az 1960-as évektől a falusi művelődési
ház. Az 1970—80-as években további új helyszínek léptek be, mint a helybeli
vendéglő, esetenként az iskola ebédlője. Nem tekinthető általánosnak, de előfordul
napjainkban, főleg nagyobb településeken, hogy a közeli üdülőben, esetleg szálloda
éttermében tartják a lakodalmakat.

Jelentős átalakulás ment végbe a XX. században a lakodalmi szertartás menetében
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is. A lakodalom legfőbb irányítója, mintegy karmestere az Alföldön a vőfély, aki az
1970—80-as évek városi lakodalmaiból szinte teljes egészében eltűnt, a falusi lakodal-
makban ugyan jelen maradt, de szerepe a legtöbb helyen lecsökkent. A kiöregedő
vőfélyeket csak a legritkább esetben váltották fel olyan fiatalok, akik nemcsak „föl-
mondták" a vőfélyverseket, hanem valódi szervezői, irányítói is voltak az események-
nek. Az 1990-es évek elejétől megfigyelhető folyamat a vőfélyek újbóli megjelenése
a városi lakodalmakban, gyakran azonban csak „dekorációi" az esküvői menetnek,
tényleges súlyuk, szerepük a versek jól-rosszul történő elmondásán túl alig van.

Somogyban, egy 1994-ben tartott falusi lakodalomban a koszorúslányok párjai vol-
tak a vőfélyek, életkoruk 3-4 évestől 20 évesig is terjedhetett, s szinte külön egységet
képeztek a lakodalmi menetben. Az első vőfély valóságos szervezői feladatot azonban
nem látott el, a vőfélyverseket papírról olvasta fel.

A hagyomány újraéledésének sajátos formájával találkoztam egy szolnoki lakoda-
lomban: a helyi főiskola kollégiumának éttermében döntően városi lakodalmi vendég-
sereget egy fiatal abonyi vőfély nemcsak szórakoztatni, hanem irányítani is képes volt.
Szövegei, a vacsora alatt és után elhangzott tréfái élők, napi aktualitásokat is
tartalmazó, önálló alkotások voltak. Ez a lakodalom kiváló példája volt annak, miként
képes megújulni a hagyományos szokásrend modem környezetben, s hogyan tudják
elfogadni és élvezni a lakodalom olyan résztvevői is, akik korábban soha nem
találkoztak a lakodalom falusi környezetben megszokott rendjével.

Az Alföldön az 1950-es évektől figyelhető meg az ágyvitel szokásának fokozatos
elhalása. A századfordulón még ez volt a lakodalom első számú reprezentációs alkal-
ma, a faluközösség előtti megmérettetés legfőbb eszköze. Szerepét a fiataloknak szánt
ajándékoknak a násznép előtt történő átadása váltotta fel. Erre rendszerint a meny-
asszonytánc előtt került sor. Ha nem a nyilvánosság előtt kapták meg a fiatalok az
ajándékokat, akkor is számon tartotta mindkét fél családja, hogy a menyasszony, illetve
a vőlegény melyik rokonától, mit és milyen értékben kapott. A falu által előírt szabá-
lyok határozzák meg az ajándékok nagyságát. Ez az értékrend napjainkban, amikor az
életszínvonal jelentős mértékben visszaesett, sok helyen torz magatartási mintákat ered-
ményez: Hort és Csány környékén előfordult, hogy a keresztszülő a menyasszonytánc
során a nagy nyilvánosság előtt ajándékként átadott nagyobb pénzösszeget a lakodalom
után, nehéz anyagi helyzetére hivatkozva, egyszerűen visszakérte az ifjú pártól.

A reprezentációs szándék megfigyelhető az ételsor megválasztásában is. Ennek leg-
gyakoribb formájában a főétkezés, az ebéd és a vacsora ételei nem változtak, de
kiegészültek további fogásokkal, esetenként a főétkezések mellé újabb tálalási alkalmak
társultak. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy elsősorban az ünnep az — s különös-
képpen a lakodalom ilyen ünnep —, ahol a modernizáció a legnagyobb szerephez
juthat. Egy nagyobb arányú anyagi romlás, gazdasági változás, a családi életben bekö-
vetkezett kedvezőtlen változások csökkentik, de nem szüntetik meg a reprezentációs
igényt, ebben az esetben „erőn felül" próbálja egy-egy család kiküszöbölni a negatív
hatásokat, azt mutatni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Ez persze csak
ideig-óráig sikerülhet. A napjainkban végbemenő folyamat, melyben jelentős falusi
rétegek szegényedtek el, váltak munkanélkülivé, az ünnepek szegényedését is magukkal
hozták.

A falusiasodás, amelyet mondhatunk a hagyományos formákhoz történő visszatérés-
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nek is — ma még — elsősorban mégis a hétköznapokban van jelen. Talán kevesebb
a példánk is rá, hiszen nem mindig szembetűnő jelenségekben mutatkozik meg.

A modernizáció esetében egy új jelenség a hagyományos paraszti kultúra szerve-
zetébe épül be, ott hoz létre kicsiny, az egész, rendszerként működő egészt csak
kevéssé érintő változást. A hagyományos formák újbóli — egyszer már elhagyott —
alkalmazása részben adódhat a kultúra természetes működéséből, részben külső ténye-
zők motiválhatják.

Több olyan településen végeztem néprajzi gyűjtést, ahol a nagylányok Budapestre
jártak el dolgozni, vagy a falusi hivatalnokok, orvos, patikus, pap családjánál szol-
gáltak. Nemcsak újságok, szakácskönyvek révén találkoztak újdonságokkal akár a
ruhadivatot, akár a sütést-főzést illetően, hanem sokszor gazdasszonyuk maga is meg-
tanította őket egy-egy újításra. Férjhez menetelük után azonban viseletük visszatért a
korábban városiasnak tekintettől a falusi asszonyok által megszokott és a közösség által
megszabott normákhoz.

Ugyanez a folyamat zajlott le a főzés terén is. A hagyományőrző nevelést meg-
szokott családtagok — együtt lakásnál az idős szülők — és a férj a közösség által
elfogadott heti étrend alkalmazására, hagyományos ételek készítésére szorították rá a
még újítani vágyó fiatalasszonyokat is. Az újításra teret egyedül a lakodalom engedett,
de ha végiggondoljuk, hogy a lakodalom ételsorából a férfiak például mely ételeket
,,favorizálnak", láthatjuk, hogy ők ott is többnyire kikerülik a nők által nagy
gondossággal készített legújabb fajta cukrászsüteményeket. Odahaza, a hétköznapok
során a lakodalomban az általuk éppen csak elviselt, megtűrt ételek nem kerülhettek
az asztalra, az ilyenfajta „kilengés" a napi ételkészítésben elfogadhatatlan luxusnak
tűnt számukra.

A falusi kultúrában a hagyományokhoz történő visszafordulásban napjainkban az
első számú külső tényezőként az anyagi erőforrások szűkülését kell említenünk. A mai
lakodalmakban például ez kisebb létszámú vendégsereget, kevesebb ételfajtát jelent, s
megfigyelhető a cukrásztól vásárolt sütemények helyett a visszatérés a saját készí-
tésűekre. A hétköznapokon tapasztalható a hústalan ételek újbóli térnyerése a hét több
napjának főétkezésén.

Hasonló folyamatok a XX. század folyamán több időszakban általánosak voltak az
Alföldön. A legnagyobb arányú elszegényedés a két világháború idején és az azt kö-
vető néhány évben történt. Hatására a korábban már nem általánosan, hanem csak
alkalmanként használt nyersanyagok és ételkészítési eljárások átmeneti visszatérése,
térhódítása figyelhető meg. A korábbi állapothoz történő visszatérés azonban csak
addig tart, ameddig a kiváltó oka létezik. Például a kenyérsütéshez elengedhetetlen
kelesztőanyag az Alföld középső részén a XX. század közepén a bolti élesztő, ennek
hiányában azonban alkalmanként — az idősebb asszonyok ismeretanyagában még
jelenlévő — borhabos erjesztőanyagot készítenek. Vagy az első és a második világ-
háborút közvetlenül követő években árpalisztet kevertek a nem elegendő mennyiségű
búzaliszthez. Cukorhiányos időben mustmézet főztek, vagy Szolnok környékén a
könnyen hozzáférhető cukorrépából maguk főztek melaszt, s ezzel édesítették az ételt.

Az előbbi példák minden esetben csak átmeneti visszatérést jelentenek egy korábbi
korszak gyakorlatához. Tartósabb, de szintén anyagi okokra vezethető vissza, s általá-
nosabb az önellátásra való törekvés. A két világháború közötti időszak szegényeinek
stratégiája, hogy „csak sóért-paprikáért" menjenek boltba, bizonyos átalakulással
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napjaink nehezedő életviszonyai közepette is megfigyelhető. A városi lakásokban élők
számára gyakran a következőképpen fogalmazódik meg a kérdés: lehet-e panellakásban
falusias módon élni? A városi élet mintáinak korábban az állam által is közvetített,
gyakran a lakások méretei, beosztása által kikényszerített rendszere napjainkban
teljesen csődöt mondott.

A kérdésre adott válaszok a táplálkozás területén a következő példák nyomán lát-
hatók: a város környéki kiskertek művelésének már régen nem a heti monoton munka
utáni kikapcsolódás a célja, hanem a kerti zöldségfélék egész évre, vagy legalább az
év egy részére való biztosítása. Ez a szükséglet megköveteli a konzerválási eljárások
széleskörű használatát, kisebb részben a befőzés, kinek-kinek anyagi lehetőségeihez is
mérten pedig a fagyasztás alkalmazását. Míg a városokban mindez az új helyzet
diktálta kényszer következtében történik, falun sokkal inkább természetes és a korábbi
racionális, a rendelkezésre álló nyersanyagok célszerű felhasználásához igazodó gya-
korlat folytatása, s nem új jelenség. Falun az elszegényedés következtében az ezt meg-
haladó mértékű önellátásra való törekvés csak vékony réteget jellemez, s a gyűjtögetés,
orvhalászat, orwadászat újra előtérbe kerülésével jár.

A hagyományos formák újraéledése természetesen a kultúra más területein is jól
megfigyelhető. Elegendő csak utalnunk a falusi társadalom életében az 1989 óta bekö-
vetkezett változásokra. A termelőszövetkezetek jelentős részének tudatos tönkretétele,
mások elsorvadása, a tagok vagyonának elprédálása, a kárpótlás és a végrehajtása
körüli huzavonák nyomán feléledtek a szunnyadó vagy megszűntnek hitt társadalmi
különbségek. Ismét fontossá vált, hogy ki kinek a gyereke, egykori cseléd vagy gazda
leszármazottja. Tapasztalataim szerint az esélyek nem egyenlőek. A rendszerváltás után
azok léptek ki megerősödve az átalakuló falusi társadalomból, akiknek lépéselőnyük
volt korábbi társadalmi helyzetükből adódóan, s jelentős földterülethez, bérmunka vég-
zésére alkalmas nagy teljesítményű mezőgazdasági gépekhez jutottak. Ebben az esetben
is egy korábbi állapothoz történő visszatérés figyelhető meg.

Bár az utóbb felsorolt tényezők a falusiasodást, a korábban meglévő formák újra-
éledését mutatják átmenetileg vagy tartósan, úgy véljük, hogy a modernizáció és az
élő falusi kultúra nem egymással ellentétes jelenségek. Minél inkább élő, organikus
egy paraszti közösség kultúrája, annál hatékonyabban és szervesebben képes beépíteni
saját életébe az újításokat. Nyilvánvaló azonban, hogy hosszabb időn keresztül csak az
az újítás lehet életképes, amely megtalálja a helyét ebben a rendszerben. A régi, már
egyszer elhagyott eljárosok időleges felújítása, régi nyersanyagok átmeneti alkalmazása
pedig elősegíti a nehezebb időszakok túlélését az adott közösség számára, s ebben a
formájában a visszalépés maga is biztosítéka a közösség életképességének, s kedvező
lehetőségek esetén modernizációjának, megújulásának.
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