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A "népi kultűra" örökségének megszerkesztése Magyarországon.

(Vázlat egy kutató vállalkozásról)

HoferTamás

A paraszti müveltség elemei hosszú évszázadokon át a kertársak számára észre-
vehetetlenek, szinte láthatatlanok voltak. Nagyban-egészben a 18-19. század forduló-
jától, Euröpa középsö és keleti vidékein nemzeti mozgalmakhoz kapcsolódva, írók,
művészek, tudósok, politikusok alkották meg azt a fogalomrendszert s azt az érdeklő-
dést, mellyel népdalok, festett bútorok, falusi munkaeszközök és ünneplő szokások
észlelhetöekké váltak. Egyes vidékek öltözködése, zenéje országos hírnévre tett szert,
mintegy a nemzeti jellemvonások, az "ősi" nemzeti kulturális örökség megtestesítője,
jelképe lett. Két ellentétes irányú folyamat fonódott össze. A modernizáció sodrában
a nemzeti államok az új, hatékony közoktatással, a műveltség terjesztésének sok más
új eszközével, az egyes tájakat összekötő forgalom növelésével a müveltség
egységesítésén fáradoztak, és ezzel akarva-akaratlanul a kisebb-nagyobb paraszti cso-
portok sajátos hagyományainak megszakításan. Ugyanekkor épült a nemzeti kultúra,
benne a történelem nemzeti látószögból megrajzolt képe, a nemzeti irodalom, a
nemzeti művészet, - mind a nemzeti összetartozás új tudatának a forrásai, kifejezései.
Ebbe a nemzeti kulturális örökségbe illesztették be a paraszti hagyományok
felfedezett elemeit is. A feltárás válogatva folyt. A népköltészet, népmüvészet
felfedezőinek általában nagyon is kialakult elképzelései voltak a nemzeti
jellemvonasokröl, a nemzeti történelemről, a nemzeti dicsőség korszakairól, aminek a
lenyomatát szívesen találták meg a népi hagyományokban, másfelől szégyenkezve
emlegetett korszakokról és olyan kapcsolatokról befolyásokról, amelyeket visszate-
kintve érdemtelennek minősítettek.

A népi kultúra képe, ahogy lelkes gyüjtök, majd később tudományos rnódszerekkel
dolgozó kutatók fáradozása nyomán gazdagodott, visszatükrözte így egyes korszakok,
egyes ideológiai, művészeti, politikai irányzatok nemzetfelfogasat, változó esztétikai
ízlését is. A népi műveltségről különbözö korszakokban létrejött elképzelések to-
vábbszálltak későbbi nemzedékekre, részben átalakítva, részben új szellemi környe-
zetben átértelmczve, esetleg félreértve. Némi túlzással a magyar nemzettudatnak a
népi kulturális örökségre vonatkozó részét olyan falhoz hasonlíthat juk, amelyre
hasonló tárgyú plakátok több réteget ragasztották föl, a korábbiakat részben letépték,
részben átfedték, - nehéz látni, mclyik idöszak rnit is tett hozzá a kialakuló képhez és
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a képek mögött hol is kereshetjük a történeti valóságot. A nemzeti tudat más
témáiban például a magyar történelem felfogásában, a szakkutatás már jóval előbbre
van az eszmetörténeti rétegek átvilágításában, azonosításában, lefejtésében.

1986-ban e sorok írója arra tett javaslatot a Juhász Gyula akadémikus vezetésével
szervezödö magyarságkutatási iránynak, hogy adjon erkölcsi és anyagi támogatást egy
akkor már az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában szervezödö informális, interdisz-
ciplináris kutatócsoportnak, - etnográfusoknak, történészeknek. művészettörté-
nészeknek, írodalomtörténészeknek, színháztörténészeknek, zenekutatóknak, - hogy
közös erőfeszítéssel megpróbálják a népi kultúra képének, a népi kultúra nemzeti
szimbólumként való használatának történetét feltárni. A vállalkozás zöld utat kapott,
megindult.

A vállalt feladat megoldásához az etnográfus, antropológus szervezök a "nemzeti
kultúra" új antropológus megközelítéseiben kerestek fogalmi, módszertani eszkö-
zöket. Az antropológusnak mai kultúrafelfogása - igen elnagyoltan szólva - a jelen-
téstulajdonító folyamatokat veszi alapul, abból indul ki, ahogy az emberek a
mindennapi gyakorlat, mindennapos kapcsolatok során a körülöttük lévő természeti-
társadalmi világ jelenségeinek jelentést tulajdonítanak, és ezeket a jelentéseket
megváltoztatják. A kultúra és kivált a nemzeti kultúra normatív modelljeivel szemben
itt az empirikusan megfigyelhető-Ieírható valóságról, az emberek mindennapos visel-
kedésében megnyilvánuló rendszerről van szó. Ebben a keretben a mi kérdésünket
úgy lehetett megfogalmazni: hogyan kaptak eddig nemzeti szempontból közömbös je-
lenségek (a társadalom különbözö csoportjai számára esetleg kisebb-nagyobb mér-
tékben eltérő) nemzeti jelentést, ez a nemzeti jelentés hogyan változott, alakult,
esetleg tűnt el.

A történeti ismeretek már előre figyelmeztettek, hogy a népi kultúra esetében is
sok és súlyos ideológiai, politikai jelentésnek rárakodásával kell számolnunk. Bibó
István évtizedekkel ezelőtt rámutatott, hogy megfelelő képviseleti intézménynek
hiányában vagy korlátozott-akadályozott működése mellett Kelet-Közép-Európában
számos politikai, emberi jogi stb. törekvés a kulturális szférában, így az irodalomban
keresett attételes kifejezést. Ez a helyzet nem volt jö sem a politikának, sem az
irodalomnak - fűzte hozzá. Németorszagra voantkozóan George L. Mosse tett
hasonló megállapítást. A kulturális viták azért kaphattak egyes esetekben olyan
halálos komolyságot, mert a maguk természete szerint ki nem fejezhető politikai
kérdések, "sorskérdések" megfogalmazása helyezödött át a kultúra területére.

A munkacsoport által kezdeményezett elemzömunka így tartalmaz kritikai elemet:
a népi müveltség képére az egyes korokban, helyzetekben rárakodo érdekek,
politikai áthallások, önmagukban gyakran igen nemes érzelmek kimutatását. A
feladat hasonló ahhoz, amit - a számunkra is példát, ösztönzést nyújtó - Szűcs Jenő
vállalt a történettudomány "nemzeti latószögének" vizsgálata során. Az egyes
alkotások elemzésében a - mai ismereteinkkel sejthető, megállapítható - történeti
valóság és az illúziók ideológiai konstrukciók határainak a keresése nem jelenti a
művek szellemi, művészeti értékének a tagadását. Ahogyan a Buda halála irodalmi
értékét nem csorbítja, ha kimondjuk: benne a hunok egykori életvitelének
rekonstrukciója pontatlan, ugyanúgy a gödöllői művészek s mások látomásai a régi és
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a kortárs népi kultúráról nem veszítenek értékükböl, ha beillesztjük őket korszakuk
eszmei áramlatai közé, és rámuta tunk, hol van bennük a látomás, illúzió és a valóság
határa. Ez a szétválasztás azért is szükséges, nehogy valaki valóságnak vegye azt, ami
pedig csak a művészi képzelet játéka, - s a magyarság helyzetéről, mivoltáról,
múltjáról, jövő lehetőségeiről téves következtetéseket vonjon le.

Ebben a kötetben az olvasó a vázolt program keretében készült részlettanul-
mányokat talál, mintegy mozaikköveket ahhoz az átfogó képhez, amit kialakítani sze-
retnénk. Értelmezésüknél, kérjük, vegye figyelembe a tervet és a kutatóvállalkozás
egyéb publikációit.

Először két gyűjteményben külföldi tanulmányok fordításait adtuk közre, tájékoz-
tatásul az antropológiai kultúraelmélet és az akkoriban kibontakozó nemzeti kultúra-
vizsgálatok állásáról. Ezen a kutatási területen azóta világszerte gyorsan
terebélyesedő kutatómunka folyik. (E két közeli és a többi említett kiadvány adatait a
bevezetéshez csatolt kiadványjegyzék tartalmazza.)

A nemzeti kultúra összehasonlító antropolgögíai elemzésének kimunkálására
kollokvium-sorozatot és együttműködést kezdeményeztünk svéd kollégáinkkal. A
javaslatot a svéd HSFR (Humán és Társadalomtudományi Kutatások Tanácsa) és a
Magyar Tudományos Akadémia egyaránt felkarolta, a két intézmény támogatásával
1988 májusában Budapesten, 1990 októberében pedig Lundban tartottunk konferen-
ciát. A Budapesten A nemzeti kultúra mint folyamat címmel rendezett konferencia
több előadása megjelent angolul az Ethnologia Europaea folyóirat 1989/1. számában
és külön kötetként is, magyarul pedig a Pécsett megjelenő Janus VI. kötetének 1. és
3. füzetében. A Janusban Olvar Löfgren részletesen áttekintette a nemzeti kultúra
antropológiai elemzésének kurrens lehetőségeit, én és Niedermüller Péter pedig két,
kissé eltérő nézőpontból vázoltuk a magyar nemzeti kultúra és a népi kultúra
kapcsolatának alakulását.

1988 szeptember 26-28-án a Széchényi Könyvtár előadótermében A népi kultúra
elemei a magyar nemzeti müveltségben címmel 40 előadás hangzott el, a kutató-
munkában kirajzolódó témakörök szerint elrendezve. Az előadások egy része megta-
lálható ebben a kötetben, más előadások az Ethnographia 1989-es és 1990-es
évfolyamában jelennek meg, - jegyzékük a bibliográfiában olvasható.

Ennek a kötetnek az első tanulmánycsoportja a népi kultúra képének konstruált
jellegét és a népi kultúra képét befolyásoló hatások működését kívánja érzékeltetni.
A korízlés befolyásától nem voltak mentesek a szövegfolkloristák sem, mint Nieder-
müller Péter kimutatja, és a kor zenei ízlése is beleszólt a népdalok kiválasztásába,
polgári előadásába, publikálásába, (Paksa Katalin). A paraszti kultúra, viselkedés
össztársadalmi képének kialakításában hatalmas szerepe volt a népszínműveknek.
Társadalmi rétegek, regionális csoportok, nemzetiségek sajátosságai fogalmazódtak
meg a színpadon (Kerényi Ferenc és Kolta Magdolna itt közölt tanulmánya mellett
Fried István írása utal a "nemzetiségi népszínművekre"). A késői népszínművek
parasztságfelfogásával rokon, ahogy Lisznyai Kálmán dialektusban írt költeményeivel
és saját megjelenésével a palóc tájí csoportnak a köztudatba való bevitelén fáradozott
(Szilágyi Márton). A népmüvészeti irodalom mindmáig leghatásosabb kiadványa
Malonyay Dezső sorozata. A kalotaszegi kötet megszületésével, eszmetörténeti és
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szervezeti hátterével másutt foglalkozott Jurecskö László és Farkasné Tőkés Irén
visszaemlékezése, - ebben a válogatásban Baranyai Zsolt írása olvasható Malonyay
szépírói pályafutásáról. Ez hozzájárul Malonyay szerepének tisztázásához a
népművészetkutatásban.

Az 1988-as konferencián is, az Ethnographiában megjelenő tanulmányok közt is
több írás foglalkozott a Magyarországi Néprajzi Társaság 1889-es megalakításának
körülményeivel, mozgalmi hátterével (1. Kös Károly, Zsigmond Gábor, Fried István
tanulmányát, Tőkés Irén visszaemlékezését). E kötetben Kösa László tekinti át a sok-
nemzetiségű indítö program összefüggéseit. Magával az alapítással a szaktudományos
néprajz szervezetileg is belépett a népi kultúra képének alakítói közé.

A népi kultúra értelmezésében régen is, ma is élénken foglalkoztatja a közvé-
leményt: a parasztság valóban ősi, keleti hagyományokat öríz-e, sebben kell-e keresni
nemzeti azonosságunkat. Hasonló kérdések foglalkoztatták más kelet- és kelet-
közép-európai népek értelmiségét is, a viszonylagos elmaradottsággal, "felzárkózás"
és "hagyományőrzés" ellentmondásaival küszködö társadalmakban. Taganyi Zoltán a
lengyel néprajzban vitatott hasonló kérdéseket tekinti át. Sinkó Katalin a képzőmű-
vészet területén mutatja ki, hogy a magyarok keletiességét, keleti azonosságtudatát
hogyan ösztönözte és befolyásolta az orientális témák nyugat-európai korai népszerű-
sége. Osztrák, német, francia festők szinte ráeröszakolták a magyarokra a keleti jelle-
get, számukra egzotikumot, amit aztán a magyar kollégáik később drámai, heroikus
módon képeztek tovább. Ritkán gondolunk arra, hogy szibériai nyelvrokonaink köré-
ben viszont mi vagyunk a "nagy nyugati rokon" (Schmidt Éva).

Hogyan kaptak a paraszti hagyomány egyes elemei nemzeti jelentést? Az elözöek
szerint itt nem csupán, nem is elsősorban zene, képzőművészet, a "magas művészet"
népi kultúrára utalö alkotásaira gondolunk, hanem a mindennapi élet elemeire, mint
ételekre, díszítő motívumokra, szokásokra-gesztusokra, amelyek valami módon, több
vagy kevesebb joggal a közvélemény szerint visszautalnak a népi kultúrára, kifejezik
magyarságunkat. A már említett kétirányú folyamat működik itt, a régi, spontán
szokásokat kíszorítö közkultúra hozza a népi müveltség polgárivá stilizált országosan
egységesített megnyilvánulásait - a gyermekmesének átírt népmeséket (Benedek
Katalin), az idegenforgalmi látványossággá tett népszokást (Fügedi Marta), a
dísztárgyként kapható szöttest, hímzést (Fejös Zoltán), a paraszti életnek divatos
életképpé stilizált változatait (Cennerné Wilhelmb Gizella). A régi és új hagyomány
közti frontvonalat érzékeltetik a Kaposi Edit által idézett tánctanárok, akik zsellér- és
béresfiúkat próbálnak nagy nehézségekkel finomabb polgári viselkedésre és
ugyanakkor nemzeti táncokra oktatni. Ezeket a nemzetivé nemesített táncokat
ápolják az államfő védnöksége mellett egyébként a jómódú szegedi polgárok is
(Felföldi László).

A történeti folyamatok egyes korabeli szereplöi - mint a válságos 1930-as évek
végén Györffy István - a paraszti eredetű kultúrának olyan szímbolikus erőt
tulajdonítottak, ami történeti hatóerő, nemzeti egység forrása lehet. Györffy István
programját, gondolatait Andrásfalvy Bertalan foglalja össze.

A többé kevésbé mesterkélt csoportosítás néhány tanulmányt a Müvészeti mozgal-
mak népmüvészet-képe cím alá sorol. A szorosabban képzőművészeti mozgalmak sze-
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repéröl a népi kultüra-kép megszerkesztésében azonban már az előzőekben is volt
szö, például, Malonyay Dezsővel kapcsolatban, aki a gödöllői művészek harcostársa
volt, vagy azoknál a külföldi festöknél, akiknek az öröksége, sokféle áttételen
keresztül a kortárs "alföldi festészetig" követhető. Vállalkozásunk egyébként a
"nemzeti művészet" kérdéskörének csak egy aspektusát vizsgálja, azt, hogy a
művészeti mozgalmak koronként változó törekvései mit láttattak meg a népi kultúra
örökségéből, - és alkotásaikkal milyen népi kultúra-képet sugároztak vissza a
társadalomra. A müvészet hatalmára Keserű Katalin a szinte kizárólag a
néphagyományból, a Kalevala-szövegekből, a finn mítoszokból születö finn nemzeti
öntudat és művészeti mozgalom példáját idézi. Ez a példa magyar-finn kapcsolatokra
is rámutat, etnográfusok és művészek együttműködését is említi. Szabó Piroska a
szintén függetlenségükért küzdő lengyelek népi ihletésű művészeti törekvéseiről
számol be a század elejéről, Kiss Éva a hazai íparmüvészet egykorú kísérleteit idézi.
Sárosi Bálint érzékelteti a népi örökségból való válogatás változandóságát, azt a
folyamatot, ahogy a nemzetkép változása a népzenei örökség más és más
stílustartomanyai felé irányítja a figyelmet.

Az ismertetett kutatómunkának a szervezése a Magyar Tudományos Akadémia
Néprajzi Kutató Csoportjában folyt, az OKKFr TS 4/5 Magyarságkutatás kutatási
főirány tói kapott támogatást. Ennek a kötetnek a megjelentetését a Magyar
Tudományos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottsága támogatása tette lehetövé. A
segítségért ezúttal is köszönetet mondunk.

Jegyzék "A népi kultúra képének alakulása a 19-20. században. A népi kultúra
szerepe a magyar nemzettudatban" című kutatási program keretében készült kiadvá-
nyokról:

Kultúraelmélet és nemzeti kultúrák (Kiadja az MTA Néprajzi Kutatö Csoport)

1. Hofer Tamás - Niedermüller Péter (szerk.): Hagyomány és hagyományaikotás.
Tanulmánygyűjtemény. Budapest, 1987. 198. old.

2. Hofer Tamás - Niedermüller Péter (szerk.): Nemzeti kultúrák antropológiai
nézetben. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, 1988. 264. old.

''A népi kultúra a nemzettudatban" Füzetsorozat, különnyomatok az Ethnographia
1989-1990. évfolyamából (E tanulmányok közül három nem a kutatóvállalkozás
támogatásával készült.)

1. Sándor István: A nép, nemzet és kultúra fogalma XVIII. századi magyar
gondolkodóknál

2. Paládi-Kovács Attila: Néprajzi törekvések a reformkori Magyarországon
3. Sinkó Katalin: Az Alföld és az alföldi pásztorok felfedezése a külföldi és a hazai

képzőművészetben
4. Fried István: Magyarország nemzetiségei a korai magyar folklórgondolkodásban
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5. Kös Károly: Herrmann Antal jelentősége a századforduló körüli néprajzi
mozgalomban

6. Romulus Vuia levelei Herrmann Antalhoz (közli Kösa László)
7. Zsigmond Gábor: A Magyarországi Néprajzi Társaság megalakulása és

Katona Lajos
8. Tőkés Irén: Gyarmathy Zstgané és akalotaszegi házüpar története. Személyes

visszaemlékezés.
9. Baranyai Zsolt: Kalotaszegi paraszti életképek. Gyarmathy Zsígáné irodalomi

működése
tO. Jurecskö László: Malonyay Dezső Kalotaszeg-kötetének létrejötte
11. Wellmann Imre: Földközösségtöl faluközösségig - kutatások és felfogások

Tagányi Károlytól Imreh Istvánig
12. Halassy Márta: Népviseletek úri, polgári használatban
13. Fügedi Márta: A matyó lakodalom néprajzi látványossággá válása
14. F. Dózsa Katalin: A Muskátli c. kézimunka-újság és a magyaros öltözködési

mozgalom az 1930-as években
15. Kösa László: A magyar néprajz a két világháború között - új tudományos célok

és gyakorlati feladatok
16. Szilágyi Miklós: Szándékok és eredmények a vidéki múzeumok néprajzi

gyüjteményeinek megalapozásában
17. Krupa András: Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájának szlovák vonatkozásai
18. Csobai Lászlóné: A Magyarországi Néprajzi Társaság Román Szakosztálya.

Életrajzi vázlatok.
19. Níedermüller Péter: Adatok a magyar folklór szövegbázisának

megkonstruálásához a XIX. században
20. Florian Mária: A "sárközi szöttes" története

Az/. Svéd-Magyar Etnológíai Kollokvium (1988.) előadásai Ethnologia Europaea
XIX. 1. (1989.)

Orvar Löfgren: The Nationalization of Culture .5-24
Ake Daun: Studying National Culture 25-32
Jonas Frykman: Social Mobility and National Character 33-46
Péter Niedermüller: National Culture, Symbols and Reality 7-56
Billy Ehn: National Feeling in Sport... .57-66
Katalin Sinkó: Árpád versus Saint István 67-94
Eszter Kisbán: From Peasant Dish to National Symbol... 95-t02

Janus VI. 1. (1989) és VI. 3. A Janus Pannonius Tudományegyetem kiadványa

Löfgren, Orvar: A nemzeti kultúra problémái svéd és magyar példaken
szemlélve 13-28

Csepeli György: A nemzeti identitás társadalmi szerkezete a mai
Magyarországon 26-36
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Lendvay Judit: Magyarországgal és magyarokkal kapcsolatos nemzeti
sztereotípiak 37-41

Sinkó Katalin: Árpád kontra Szent István 42-52
Kisbán Eszter: Parasztételból nemzeti jelkép: a gulyás esete 1800 körül... .53-58
Hofer Tamás: Paraszti hagyományokból nemzeti szimbólumok - adalékok a

magyar nemzeti müveltség történetéhez az
utolsó száz évben 59-74

Niedermüller Péter: Paraszti kultúra, városi kultúra, nemzeti kultüra:
antropológiai megjegyzések 75-86

Sinkó Katalin: Emlékművek. (VI. 3. szám)
(Az Ethnologia Europaea külön számát Orvar Löfgren, a Janus külön számát
Niedermüller Péter szerkesztette)





A NÉPI KULTÚRA KÉPÉNEK MEGSZERKESZTÉSE

Adatok a magyar folkIór szövegbázisának megkonstruálásához a 19.
században.!

Niedermüller Péter

Tanulmányom címe egy igen sokrétű, bonyolult, szétagazö és számos vonatkozá-
sában még ma sem teljesen ismert társadalmi-kulturális folyamatra céloz. Egy olyan
folyamatra, amelynek részletes feltárása, leírása és dokumentálása legalább egy
monográfia kereteit igényelné. Mivel jelen áttekintés nem pótolhatja, nem
helyettesítheti ezt, bevezetőként szükség van néhány, a dolgozat témáját pontosító
megjegyzésre.

A müvelödéstörténeti, néprajzi, folklorisztikai kutatások már többször és többféle
szempontból megfogalmazták azt a felismerést, amely szerint Közép-Euröpában - s
így természetesen Magyarországon - a népinek nevezett/tekintett paraszti kultúra s
azon belül elsősorban a folklór különös jelentőséggel bírt a nemzeti kultúra
megalkotása szempontjából. Ma már szinte közhely számba megy annak emlegetése,
hogy a magyar történelemben és közgondolkodásban a "népi" kategóriája -
ontológiailag is - mennyire mélyen és elválaszthatatlanul kapcsolódik össze a
"nemzeti" koncepciójával. Ennek az összekapcsolódásnak a mechanizmusa,
szerkezete, genezise azonban ma még nincs teljes mértékben feltárva. Egyes
tudományterületek - pl. az irodalomtudomány, a müvészettörténet ugyan számos
részlettanulmányban és összegzö monográfiában tekintették át a "népi" és "nemzeti"
kapcsolatát, de a néprajztudomány - nem utolsósorban némi tudomány történeti és
tudományelméleti konzervativizmus okán - vonakodni látszott e feladat
elvégzésétöl.? Pedig, ha létezik társadalomtudományi diszciplína, amely számára
létfontosságú lenne e feladat mielöbbi, teljes körű és alapos elvégzése - akkor a
néprajztudomány az. Nyilvánvaló ugyanis, hogy éppen ennek a tudományterületnek
az esetében lehet talán a legközvetlenebb módon megfigyelni a mindennapi életet
jellemző köznapi tudat, illetőleg a tudományos gondolkodás szoros kölcsönhatását,
egymásra gyakorolt befolyását. Kissé egyszerüsítö mödon fogalmazva, a néprajz-
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tudomány fontos - de természetesen nem egyedüli - szerepet játszott annak a képnek
a kialakításában, amelyet a mindenkori társadalom a paraszti/népi kultúráról őrzött.
Ezzel egyidejűleg azonban a társadalmi közgondolkodás jelentős mértékben vissza-
hatott magára a néprajztudomanyra, s mintegy felvázolta, politikailag, ideológiailag
"elörajzolta" annak a képnek a kontürjait, amelyet látni szeretett volna, amelynek a
tudomány által támogatott "előállitására" szüksége volt. Ezek a - természetesen nem
(mindig) tudatos, akaratlagos - e~ásra hatások a kultüra különbözö területein
eltérő intenzitással működ tek. Ugy tűnik azonban számomra, hogy a folk1ór
jelentette és jelenti a népi kultúrának azt a terrénumát, ahol az emlitett kölcsönhatás
a maga legtisztább formájában és a legközvetlenebb módon figyelhető meg.
Köztudott, hogy a folkór - és általában a paraszti kultúra - "felfedezése" Európa
szerte a 18. század második, illetve a 19. század első felében zajlott le, az elit, illetve a
népi/popularís kultúra végérvényes szétválását követöen' Ebben az időszakban sorra
jelentek meg azok a különbözö nemzeteket és nyelveket reprezentáló népköltészeti
gyűjtemények, amelyek igen hosszú időre - számos vonatkozásában máig hatóan -
meghatározták a folklorisztikai gondolkodás alapelveit. Itt persze elsősorban nem az
egyedi folklörszövegekröl van szö, hanem sokkal inkább azokról a társadalmi,
ideológiai, eszme történeti mozzanatokról, amelyek a folklór felfedezésének
kontextusát jelentették, ugyanakkor azonban a tudománnyá szervezödö folklorisztika
és néprajztudomány számára úgy tételezödtek. mint a- tárgynak, a Iolklórnak az
attribútumai. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a folklór aligha válhatott volna a nemzeti
kultúra struktúráján belül ennyire hangsúlyos mozzanatta anélkül az ideológiai-
politikai kentextus nélkül, amely a nemzeti kultúrát a parasztság, a "nép" felől
igyekezett meghatározni. Ebben az összefüggésben a paraszti kultúra "felfedezése"
egybeesett azzal az eszme- és társadalomtörténeti pillanattal, amikor a "paraszt" a
"magyar nép", a "paraszti kultúra" a "magyar kultúra" típusa és szimbólumaként jelent
meg. Ezzel párhuzamosan fel kell hívni a figyelmet egy másik, jóval ritkábban
emlegetett összefüggésre is. A folklórnak a nemzeti kultúra és identitás felől történo
felfedezése ugyanis nem a folklórt, nem az egészet, nem egy másik kulturális
szerkezetet, hanem annak csak bizonyos, az adott cél, a nemzeti kultúra megalkotása
szempontjából használható elemeit, jelenségeit fedezte fel, azaz felfedezés közben
válogatott és kiválasztott. E folyamatnak számos szakasza, állomása volt és van,
amelyek közül számomra legfontosabbnak az a mozzanat látszik, amely a paraszti
kultúra, a folklór társadalmi tartalmait esztétikai minöséggé alakította át, s utat
nyitott a folklór idealizálásának, romantikus, szentimentális és nosztalgikus
felhasználásának. Ez az eljárás már a 19. században megkezdődött, amint azt a
következökben néhány adat felvillantásával bizonyítani szeretném.

Ortutay Gyula közel ötven évvel ezelőtt az Ethnographiában publikált
tanuírnanyában+ felvázolta a magyar folklorisztikai kutatások történetének fö
vonásait. Megállapításai, a folklorisztikai kutatást értékelő megjegyzései, a
tudomány történeti és elméleti összefüggések érzékeltetése - az esetleges kisebb
pontosítások ellenére - a mai napig érvényesnek tekinthetők. Ha a mai olvasónak
mégis hiányérzetel támadnak e tanulmány olvasása közben, annak nem Ortutay
filológiai vagy tudomány történeti pontatlansága az oka. Nem tagadva szempontjainak



17

fontosságát, ma - szükségszerüen - összetettebb módon tekintünk a hazai
folklorisztikai érdeklődés kialakulásának folyamatára. Ortutay ugyanis csupán
néhány - bár nagyon lényeges - vonását emelte ki annak a társadalomtörténeti
helyzetnek, amely a magyar folklorisztikai kutatások kezdetének kontextusát
jelentette, s alig kerülnek említésre azok az eszme történeti, müvelödéstörténeti
mozzanatok, amelyek a folklór "felfedezésében" ugyancsak döntő szerepet játszottak.
A folklorisztikai kutatások megindulása ugyanis nem magyarázható egyedül vagy
kizárólag azokkal a történeti, politikai eseményekkel, amelyek a 18-19. században
Közép-Euröpaban, s így természetesen Magyarországon is, központi kérdéssé avatták
a nemzeti államok létrehozását. A történeti fejlődésnek ez(ek) az állomása(i) a
folklór felfedezésének csupán a szükségszerű, de nem elégséges feltételei voltak. Egy
korábbi alkalommal már lehetőségem nyílott annak kifejtésére-, hogy a folklór
felfedezése, a folklorisztikai kutatás megindulása s a folklór elméleti igényű
megközelítése elválaszthatatlan az eszmetörténetnek, a társadalmi tudat
történetének attól a pillanatától, amikor rögzödött és intézményesült az a felismerés,
hogy az adott társadalmon belül különbözö kulturális szerkezetek léteznek,
különbözö kulturális stratégiák müködnek, A folklór felfedezése elsősorban annak a
történeti helyzetnek a függvénye, következménye, amelyben a társadalmi rétegződés
szerint eltérő kulturális struktúrák és gyakorlatok különbözösége "megismerési
feladatként" exponálódott.

Az utóbbi években különösen megerősödött történeti antropológiai kutatások
egyes irányzatai? plasztikus mödon érzékeltették és bizonyították az európai
társadalmak történetében régóta megfigyelhető kulturális rétegzödést, az elit és a
populáris kultúra közötti összefüggéseket. Peter Burke egyik korábbi tanulmá-
nyában 7 arra mutatott rá, hogy az elit, a népi és a populáris kultúra csupán a 17.
század második felétől kezdődően vált szét végérvényesen. Ez az az idöszak, amikor a
társadalmi elit, az uralkodó osztály teljes mértékben kivonult a népi kultúrából, és a
továbbiakban még egyes partikuláris eseményekben (mint pl. boszorkányégetés,
városi karneválok stb.) sem vett részt. E "kivonulás" természetesen egy hosszabb
történeti folyamat betetőzése volt, s Europa különbözö vidékein eltérő intenzitással
és gyorsasággal zajlott le. Amikor azonban befejezödött - az iparosodó,
modernizálódó európai társadalmakban ez kb. a 18. század elejére-közepére tehetö -
szinte azonnal megindult a folklór, a népi kultúra "felfedezése", de egyértelmüen az
elit kultúra szemszögéböl. Szinte tényszerűen kimutatható ugyanis, hogy a paraszti
kultúra felfedezői elsősorban olyan jelenségeket rögzíteuek, írtak le, amelyek
szembeötlő módon különböztek a "mindenki" által ismert "általános" mintáktóI.
Persze a "mindenki", az "általános" és a hasonló kifejezések ezekben az
összefüggésben a "felfedezők" által képviselt társadalmi hátteret, annak
ismeretrendszerét. általánosságban pedig az elit kultúrát, a magasművészetet, annak
értékeit, világképét jelentette. A fenomenológiai megközelítés nyelvén fogalmazva,
azok a jelenségek vonják magukra a megismerési érdeklödést, amelyek önmagukat
kiemelték a mindig jelen lévő környezetböl, Az ismeretelméleti bökkenő ott rejlik,
hogy ez "a mindig jelen lévő környezet" nem a népi, hanem az elit kultúra értékekkel
átitatott környezete volt. A magyar folklorisztikai kutatás szintén ennek - a sajátos
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magyar viszonyok között megvalósuló - folyamatnak a részeként indult meg. Azt
azonban látnunk kell, hogy amennyiben a folklór fogalmát a továbbiakban a
népköltészet kategóriájára szűkítjük le, az előbbi általános jellegű megállapítások
szükségszerüen módosulnak. A magyar folklorisztika tudománytörténetének korai
eseményei közismertek: Ráth, Révai, Kultsár gyűjtési felhívásai, Erdélyi
népköltészeti gyűjteményei és elméleti tevékenysége, Kriza gyüjtései, az irodalmárok
- elsősorban Gyulai, Arany, Toldy - népköltészet melletti elkötelezettsége és
aktivitása, az Akadémia és a Kisfaludy Társaság érdemei, az első gyűjtemények, majd
a Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatának megindítása, - hogy csupán néhányat
emeljék ki a legfontosabb mozzanatok közül. A 18. század végén megjelent első
gyűjtési felhívásoktol az 1872-ben meginduló Magyar Népköltési Gyűjteményig
természetesen hosszú út vezetett, s e száz év alatt igen jelentős mértékben változott a
folklorisztikai gyüjtés mödszertana, no meg a folklorisztika elmélete is. Az állandó
változás, fejlődés ellenére az egész itt vizsgált korszakon keresztül vonul és jól
kitapínthatö néhány fontos és megkerülhetetlen elméleti-metodikai probléma,
amelyek szoros kapcsolatban állnak a folklór szövegbázisának megkonstruálásávaJ.
Ezek közül az első és leginkább szembeötlő a népköltészeti szövegek gyüjtesének és
lejegyzésének problémája.

Ezt a kérdéskört - látszólag - igen egyszerűen össze lehet fogni. A magyar népköl-
tészet első gyüjtöi - különbözö indítékok alapján és különbözö módokon - állandó
jelleggel "beleavatkoztak" az összegyűjtött szövegekbe. A "beavatkozás" egyik módját
a "szép" szövegek keresése jelentette. Kiindulópontak valószínűleg Erdélyi János
megjegyzését kell tekintenünk, aki megkülönböztette a népköltészetet és az ún.
természeti költészetet: "...népköltészet alatt, józanon csak olyan költészet érthető,
mely mindamellett, hogy iskolázatlan tömegből támadott, megüti a műbecsi értéket" -
mondja Erdélyi, majd folytatja: "Úgy tetszik a természeti költészet mindig megmarad,
különösen az alnépnél mocskos és szennyes versekben, köpék és betyárok nyelvén,
ezek az ízlés elötti ízléstelenség. nekünk trágárság, s mint ilyen úgy tartozik a
népköltészethez, mint aranyhoz a salak."8 Noha ez a terminológia ily módon nem
épült bele a magyar folklorisztikába, az előbbi megkülönböztetés mögött rejlő
gyakorlat a mai napig részét képezi a hazai folklórgyűjtésnek és folklörközléseknek.
A probléma valódiságára utal, hogy már viszonylag korán az 1900-as évek elején
megindultak az ezzel kapcsolatos viták. Egy később még részletezendö
összefüggésben Horger Antal azt kifogásolta, hogy "nem arra voltak az emberek
kíváncsiak, hogy milyenek a magyar népmesék, hanem tudósok és nagyközönség
egyaránt csak szép magyar népmesék iránt érdeklödtek"." E vita másik résztvevője,
Sebestyén Gyula válaszában oly módon fogalmaz, hogy az első folklórgyűjtések egy
másik fontos vonatkozására is utal: "A 'szép' mese keresését ötletszerűen elítélni
nem lehet. A jó gyűjtő egy mesét ma is meghallgat többször, több faluban, több
vidéken, míg a legjobb változatot meg tudja állapítani és a legjobb mesélöt is
megtalálja. Az ilyen komoly eredmény aztán a legszebb is lesz."? Az ilyen 'jellegű
idézeteket még sorolhatnám, azonban e néhány példa nyomán is nyilvánvaló, hogy
ezek a gyűjtések teljes egészükben értékközpontúak voltak. Ha most fígyelmünket a
"beavatkozás" másik módjára fordítjuk, és a népköltészeti szövegek lejegyzésenek
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alapelveit vizsgáljuk, akkor is hasonló eredményre jutunk. Az első idevonatkozó
megállapítás megint csak Erdélyi János nevéhez fűződik, aki a Népdalok és mondák
bevezetőjében a következöket írta: "...sok dal lesz itt, mellyet senki nem hallott úgy,
mint általam közöltetnek, mert némellyik három, sőt négyból is van összerakva, a
különbözö beküldések szerint. Mert mint egyik beküldö. Gyurinka Antal úr írja 'az
illyen dalokat az egyik elkezdi, és a hány danolja, mind bővíti újakkal', míböl
természetesen következik, hogy a különféle beküldést szabad is, lehet is
összeolvasztani.tl! Erdélyinek ez a megjegyzése több szempontból is figyelemre
méltó. Egyrészt a népköltészeti szövegek összeszerkesztését végzi, nem pedig azok
átírását, "stiláris" javítgatását. E tevékenység mögött az az elgondolás rejlik, amely
szerint a gyűjté szintén a "nép gyermeke", tehát jogában áll a változtatás. A
szerkesztés és az átírás közötti lényeges különbség abban rejlik, hogy látszólag nem a
szépséget, a "szép" eszményét kéri számon a szövegeken, hanem azok variabilitását
próbálja érzékeltetni. (Ugyanakkor zárójelben meg kell jegyeznem, hogy az
összeszerkesztés, a variánsok megmutatása végső soron szintén a minél szebb, a
minél tökéletesebb szövegeket célozza. Arról nem is szólva, hogy Erdélyi sem csupán
összeszerkesztette, hanem esetenként át is írta a szövegeket, pl. az általa durvának
minösített kifejezéseket.) Másrészt az is figyelemre méltó, hogy Erdélyi ezzel a
szemléletével viszonylag egyedül maradt, s a többi korai "folklorista" másképpen
indokolta a szövegekbe való belejavítgatás szükségességét. Köztudott, hogy az egyik
leghíresebb magyar népköltészeti gyűjtemény, Kriza János Vadrózsákja szintén
magánviseli a belejavítgatások nyomait. Krizának Gyulaihoz írott leveti számos ezzel
kapcsolatos bizonyságot tartalmaznak. Kriza egyik helyen a következöket írja: "...a
népmesék feldolgozásával még sehol sem állok, pedig mindig újra akarom dolgozni,
legalább magamon át akarom ereszteni, hogy valami magamféle legyen belőlök".l2
Egy másik levelében a következö kéréssel áll elő: "A székely ízt, ha vastagocskán
adnám meg, Gyulai úr szíveskedjék leszedni róluk a fölöslegest kritikai kalánnyával...
Szóval: igazítsori rajtok tetszés szerint."13 Végül egy harmadik, idekapcsolódó
levélrészlet: "...írja meg nekem, miket készítsek el székelyes ízzel, vastagabb lére
eresztés nélkül -... A balladák közül szintén eszerint elkészíthetek. egypárt jelöljön ki
ön."14 Nem érdektelen itt Faragó Józsefet idézni, aki összegyűjtötte azokat a
kifejezéseket, amelyeket Kriza használt mödszerének jelölésére: átkorrigálás,
javítgatás, purizálás, travesztálás, igazítás, toldás, fejelés, átdolgozás, átöítöztetés,
visszaszülés, népiesítés, népíes székelyítés, székely lére feleresztés, székely
zamatosítás.P Krizának ezek a megjegyzései, kérései mintegy elméleti szinten
tükröződnek vissza Gyulai szavaiban, aki Arany népmesegyűjteményének
előszavában a következöképpen fogalmazott: "Most már az ügyefogyott
mesemondók után induljunk-e s a népköltészet sajátságainak tartunk-e a
bőbeszédűséget, ismétlést, betoldásokat. ügyetlen fordulatokat? Bizonyára nem. Ha
különben maga az anyag érdekes, mindezektöl meg kell tisztítani a népmesét s a jobb
népi elbeszélők modorában, amennyire lehet, visszaállítani vagy legalább
megközelíteni a hozzá illő elbeszélő formát."16 E ponton azonban meg kell jegyezni,
hogy az átírást egy gyakorlati vagy technikai ok is indokolta, nevezetesen az a tény,
hogy a magyar folklór első gyüjtöi anyagukat emlékezetből, nem pedig a helyszínen
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jegyezték le. Tehát bizonyos esetben nem is helyes átírásról beszélni, pontosabb
kifejezésnek látszik a megírás. Mindez - a további példák szaporítása nélkül is - csak
megerösíti a korábbi felvetést, hogy itt egy kiterjedt és általánosan elfogadott
gyakorlatról van szö (és ahhoz sem kell különösebb belemagyarázás, hogy ezt az
egykori gyakorlatot a mai magyar folklorisztikában tetten érjük). A továbbiakban
azonban nem annyira ennek az eljárásmód nak a ma is továbbélő formáival, mint
inkább e folklorisztikai tevékenység elméleti hátterével és következményeivel
szeretnék foglalkozni.

Mint minden tudományos tevékenységnek, úgy a 19. századi magyar folklorísz-
tikának is voltak olyan elméleti premisszái, tételei, amelyeket ugyan nem fogalmaztak
meg - a kutatók sokszor talán nem is voltak ezek tudatában - mégis irányították a
tudományt. Ezeket az elméleti premisszakat, illetve a folklorisztika e korai törté-
netének elméleti kontextusát két nagy részegység re lehet bontani: egyrészt létezett e
problémakörnek egy filológiai-irodalomtörténeti ága, másrészt azonban megfigyel-
hető egy tágabb, a nemzeti kultúrával és általában a kultúra felfogásával kapcsolatos
összefüggés is. Kétségtelenül a kérdéskör filológiai-irodalomtörténeti leagazasa az
ismertebb. S itt nemcsak a népiesség irodalomtörténeti értelmezésére, hanem álta-
lában a népköltészetkutatás irodalmi kontextusára gondotok.'? Ugyanak-kor azon-
ban arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy e kérdéskört itt és ennyiben csupán
filológiai, irodalomtörténeti vonatkozásaiban lehet lezárni, és a néprajztudománynak
éppen az az egyik fontos kritikai feladata, hogy a filológiai probléma mögött rejlő
kultúraelméleti, eszmetörténeti mozzanatokat napvilágra hozza.

Ma már általánosan elfogadottnak látszik az a felfogás, amely a hazai népköltészeti
gyűjtés indítékaként előbb a magyar nyelv ügyét, a nyelvművelő mozgalmat, a
későbbiekben pedig a nemzeti érzést, a nemzeti költészet megteremtésének vágyat
említi.18 Sebestyén Gyula a Vadrózsák kritikai kiadása elé írt előszavában külön is
hangsúlyozza és egyben összekapcsolja ezeket a tényezőket: "...a székelység e
tökéletes nyelvemlékeit ma már nemcsak a magyar nyelvtörténet, hanem a magyar
nemzeti kialakulásának és elhelyezkedésének legrégibb történelme is
nélkülözhetetlen kútfejének tartja."!" Ez az alapvető törekvés természetesen
magyarázhatja azt az értelmezést, amely a népköltészeti szövegeken elsősorban az
ösiséget, az archaizmust - amely kategóriába természetesen beletartozik a nyelvi
archaizmus is -, valamint aszépséget kérte számon, s ahol ezt nem találta, vagy az
nem volt elképzeléseinek megfelelő, ott mintegy "besegített". Amennyiben, mint
kiragadott példánál, Krizánál marad unk, akkor az igazi kérdés nem az, hogy Kriza
csak belejavított vagy át is írta a szövegekct. Ehelyett arra kell rámutatni, hogy Kriza
és kortársai gyűjtő- és publikációs tevékenysége mögött ott rejlett a "népiesnek" egy
koncepciója, attól a valóságos helyzettől függetlenül, amellyel a gyűjtők a helyszínen
szembe találták magukat. Ennek a konccpció nak kiemelkedően fontos tényezője volt
a nemzeti nyelv, s ezért volt különös fontossága a szövcgek nyelvi tökéletesítésének,
a folklór nyelvteremtő és -művclö célú felhasználásának. Itt természetesen szó sincs
valamiféle magyar sajátosságról, elég csupán Vuk Karadzic vagy Ján Kollár
munkassaganak, illetve a szerb és a szlovák irodalmi nyelv megteremtésének
összefüggéseirc utalni. Ugyanakkor azonhan e kerszak - és itt nem lehet nem
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megemlíteni Herdernek a Volksgeisttel kapcsolatos eszméinek hatását - úgy tekintett
a nyelvre, mint valamiféle "lelkiség" lenyomatára. A mai tudományosság nyelvén ezt
úgy fogalmaznánk meg, hogy a nyelvet egy világnézet kifejeződésének, kulturális
megnyilvánulásnak, a kulturális megjelenítés eszközének tartották. Tehát amikor
például Kriza "technikai" szinten a népköltészeti szövegek nyelvét javítgatta, azok
"székelyes zamatát" adagolta, közvetett módon a "székely ember/lélek típusát"
formálta, amely népi típus a későbbiekben önálló "kép ként" épült be a nemzeti
kultúra szerkezetébe.

A szövegeknek ez a stilizálása azonban nemcsak a nyelv vonatkozásában járt követ-
kezményekkel. Az előzőekben már utaltam arra, hogy a "szép" szövegek keresése
szorosan összekapcsolódott az esztétikai célú javítgatasokkal. Már az eddig mon-
dottakból is nyilvánvalóan kiderült, hogy a korai népköltészeti kutatás, mint
esztétikai értékre, esztétikai mínöségre tekintett a szöveges folklórra, s ami
esztétikailag értékelhetetlen volt, azt vagy atjavította, vagy figyelmen kívül hagyta.
Nem tekinthető véletlennek, hogy a folklórgyűjtések kialakult rendjében majd csak
Vikár, Kálmány Lajos és Török csongrádi gyűjtései hoznak némi változást. Azaz a
korai folklorisztika nem arra volt kíváncsi, hogy egy adott közösségben milyen típusú
nyelvi megnyilvánulások éltek, másként fogalmazva, milyen volt a helyi folklór,
hanem mindenütt az esztétikai értékkel bíró folklórt keresték. Ebben az
összefüggésben érdektelen volt a folklór lokalis rendszere, érdektelen volt a folklór
változásának történeti folyamata (s itt zárójelben nyugodtan kijelenthetjük, a folklór
története során talán soha nem változott meg olyan nagy mértékben, mint éppen a
19. században), s érdektelen volt a folklór időbeni rétegződése (hiszen minden
egyformán "ősi" volt) stb. Pontosan kitapintható tehát, hogy kialakult egy olyan
gondolatkör, amely az esztétikurnot, az esztétikai értéket tekintette a folklór egyedüli
megkülönböztető jegyének, s így nyilván nem volt módja olyan más folklór
megnyilvánulásokat tekintetbe venni, amelyek e legfőbb elvet megingatták volna. Itt,
ebben a kontextusban gyökerezik az a rövid idő alatt "klasszikussá vált" szemlélet,
amely a folklórt "ösinek", "prirnitívnek" vagy legalábbis valamiféle ősiség
lenyomatának, valamiféle egyetemes fejlődés korábbi, bizonyos társadalmi rétegek
körébcn megörzödött emlékének, emlékezetének tartotta. Azaz megállapítható,
hogy a magyar Iolklór szövegbazisának megkonstrualasa több különbözö, egymással
hierarchikus viszonyban álló szinten történt (gyűjtés, lejegyzés, nyelvhasználat,
stilizálás, esztétikai minöség stb.),

Talán arra kellene még választ adni, vagy legalábbis megpróbálni valamiféle választ
adni, hogy miért válhatott az esztétikai rninöség, az esztétikai érték ennyire fontos
elvévé a folklorisztikai kutatásnak (s nemcsak a századforduló környékén, hanem
még napjainkhan is). Feltételezhető, hogy e kérdésre többféle válasz ad ható.
Számomra az a magyarázat tűnik a Icgelfogadhatóbbnak, amely egy sajátos
kultúrafelfogást vél felfedezni e tudományos gyakorlat rnögöu, A kultúra
értelmezésének egy igen na!,'Ycsoportja úgy tekint a kultúrára, mint valami abszolút
értelernben vett "jóra" és "nemesrc", azaz a kultúrát egy kortól és történeti helyzettől
független abszolút értékként posziulalja. Ahhan a társadalomtörténeti helyzetben.
amelyben a Iolklór halai felfedezése megtörtént. s amelynek valóhan talán
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legfontosabb kérdése a magyar nemzeti kultúra megalkotása volt, ez a fajta
kultúraértelmezés a legteljesebb mértékben megfelelt. Szükség volt ugyanis a
társadalom minden rétegében abszolút - azaz mindenki számára vitathatatlan -
értékekre (ilyen volt az "iskolázatlan tömegekböl" származó folklör, mert nemzeti
nyeívű volt, s úgy tam, hogy idegen hatásoktóI mentes), és szükség volt abszolút, azaz
mindenki számára vitathatatlan értékekkel biró társadalmi osztályokra, rétegekre
(ilyen volt a "nép", amely őrizte "ősei" kultúráját, és más - ősi, eredeti - volt, mint az
uralkodó osztály "nemzetközi" vagy kozmopolita jellegű kultúrája). Aligha tekinthető
véletlennek, hogy a nemzeti kultúra modelljében, illetve retorikájában mindig a
"népre" történik hivatkozás, s csak nagyon ritkán a parasztra, a parasztságra. A "nép"
és ennek összefüggésében a folkIór egy olyan kulturális artikuláció volt, amelyet nem
a folkIór hordozói, hanem egy "másik" csoport alkotott meg, de a folklór hordozóinak
jellemzésére. S e csoport tagjai között ott találjuk a magyar népköltészet első gyújtőit
is, azokat, akik megkonstruálva a magyar folklór szövegbázisát nemcsak a
folklorisztikai kutatások máig érvényes alapelveit féktették le, hanem jelentős, bár
kevéssé ismert szerepet vállaltak a magyar nemzeti kultúra megalkotásában is.

Jegyzetek

1. Jelen tanulmány megjelenik az Ethnographia 100(1989) évfolyamában is.
2. Bár kétségtelen, hogy ma már egyre több részterületen találunk idekapcsol6dó kezdeményezéseket

(pl. népdalkutatás, népmüvészet kutatás).
3. Burke, Peter 1984.
4. Ortutay Gyula 1939.
5. Niedermüller Péter 1987.
6. K1aniczay Gábor 1984.
7. Burke, Peter 1984.
8. ErdélyiJános 1863. 7-8.
9. Horger Antal 1913. 54.

10. Sebestyén Gyula 1913. 57.
ll. Erdélyi János 1846. XI-XII; vö. még Küllös Imola 1985. 154.
12. Sebestyén Gyula 1911a 380.
13. Sebestyén Gyula 1911a 393.
14. Sebestyén Gyula 1911a 396.
15. Faragó JÓzsef1971. 117.
16. Gyulai Pál 1901. 5.
17. Vö. Küllős Imola 1985., 1988.; Fried István 1986.
18. Fenyő István 1972. 161.; Fried István 1986. 117-118.; Küllös Imola 1988.
19. Sebestyén Gyula 1911b.



23
Irodalom

Burke,Peter

1984 Popular Culture Between History and Ethnology. Ethnologia Europaea XIV. 5-13.

Erdélyi János

1846 Népdalok és mondák 1. Pest

1863 A népköltészetröl. In: Erdélyi János: Kisebb prózái 1-18. Sárospatak

Faragó József

1971 Kriza János és a Vadrózsák. In: Antal Árpád-Faragó József-Szabo T. Attila: Kriza János.

57-175. Kolozsvár

Fenyő István

1972 Az irodalmi népiesség elméleti alapvetése. Irodalomtörténeti Közlemények LXXVI. 146-172.

Fried István

1986 Jankovich Miklós és a magyar népköltészet-kutatás. Megjegyzések egy tanulmanykötet néhány

tanulmányához. Ethnographia XCVII. 114-121.

Gyulai Pál

1901 Arany László Magyar népmesegyűjteménye. In: Arany Lászlo összes művei. IV. Budapest

Horger Antal

1913 Kriza székely népmeséiröl. Ethnographia XXIV. 53-55.

KIaniczay Gábor

1984 A történeti antropológia tárgya, módszerei és első eredményei. In: Hofer Tamás (szerk.):

Történeti antropológia. 23-60. Budapest
Küllös Imola

1985 Jankovich Miklós kéziratos énekgyűjteményeinek folklorisztikai vizsgálata. In: Belitska Scholtz

Hedvig (szerk.): Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás. 154-172. Budapest

1988 A magyar népdalkutatás története. In: Vargyas Lajos (szerk.): Magyar népköltészet. Magyar

Néprajz. V. 414-427. Budapest

Niedermüller Péter

1987 Folklórelmélet és folklorisztikai paradigmák. In: Kriza Ildikó-Erdész Sándor (szerk.):

Irányzatok akortársi folklorisztikában. Folklór és tradfció. Ill. 59-69. Budapest

ürtutay Gyula

1939 A magyar népköltési gyűjtemények története. Ethnographia L 221-237.

Sebestyén Gyula (szerk.)

1911a Kriza János levelei Gyulai Pálhoz. In: Vad rózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Magyar

Népköltési Gyűjtemény. XII. 378-416. Budapest

1911b Emlékezés Kriza Jánosra. Ethnographia XXII. 65-71.

1913 Kriza újabban megvádolt mesemondása. Ethnographia XXIV. 57-58.



A népdal a 19. századi polgári életben és a tudományban

Paksa Katalin

A 19. századi Magyarországon a népdalt ismételten üjraéledö, szenvedélyes
érdeklődés övezte. A korabeli forrásokat lapozgatva az embert mégis elfogja valami
nyilvánvalóan igazságtalan türelmetlenség: mennyi okos, igaz és szép gondolat
született meg a népdalról. és közben magához a népdalhoz valójában mindvégig nem
sikerült eljutniok! Ez a tény persze Bartók és Kodály munkássága révén közismert.!
Felmerülhet azonban a kétség, hogy ök, a 20. századi népzenetudomány megalapítói,
a felfedezés lázában talán méltatlanul megkerülték, félresöpörték az elődök
eredményeit. Hiszen a 19. század sorsdöntő változást hozott a népdal életében. A
korábbi szórványos, alkalomszerű dallamlejegyzésekkel szemben most népdalok
tömeget foglalják irásba, a szájhagyományos népi kultúrát az írásos kultúra részévé
kívanjak tenni. A parasztság ösztönszerü zenei megnyilatkozása tudatos vizsgálódás
tárgya lesz azzal a céllal, hogy a falusi közösségek zenéjét a nemzeti kultúra körébe
emeljék. Mint Erdélyi János írja: "Palotáról gunyhóig" terjedjenek el a népdalok,
hiszen csak "a nép tartá meg az eredeti ösztönt és dalait, mellyek idő jártával olly
messze estek a nagy nemzeti élettöl., mint a nép maga, mellyet a tudományos
mívelödés, vagy polgárzati állapotok egészen külön szakítottak a nemzet testétül.
Most... már századok óta áll a nagy meghasonlás, életben és költészetben egyaránt...
nagyobb dicsérete nem lehet a mai kornak, mint hogy eszébe jutott ismét egyesülni.V

Hogy a felsőbb körök társasági életében, házi muzsikálásában a népdal helyet
kaphasson, arra először alkalmassá kell tenni. A dallamokat ezért az európai
műdalirodalom mintájára gitár vagy zongorakísérettel látják el. "Kevés intézet
lehetne oly sikeres a valódi nemzetiséget megalapítani írja Mindszenty Dániel, az
egyik első kettás gyűjtemény összeállítója 1831-ben -, mint ha a serdülő magyar hölgy,
sa reménydús ifjonc érzelmök tüzében hazai szavakat zengeztetne Klavir vagy Gitár
mellett."3. Valóban, a kéziratos gyűjtemények jó része, a nyomtatottak közül pedig
egy kivétellel valamennyi hangszeres kíséretet is tartalmaz. A műzenéböl
folklorizálódott, "tágabb értelemben vett népdalok" kíséretét könnyű megszerkesz-
teni a korabeli műzenei sablonok alapján, de már az autochton, keleti eredetű
népdalok - a funkciós gondolkodástól, a dúr-moll dallamvilágtói alapvetöen külön-
bözö pen taton, illetőleg modális hangnemükkel, szabálytalan ritmikajukkal - megold-
hatatlan feladat elé állítjak a muzsikusokat.
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Igazi, széles körű nyilvánosságot az a kevés népdal kap, mely bekerül a 19. század
közepe táján keletkezett népszínmüvekbe, Vas' Gereben Garasos arisztokrácia címü
regényének egyik szereplöje ezt mondja: "Én örülök, mintha csiklandoznának. .. hogy
a magyar nótát a színpadon énekli Füredi, nem úgy, mint eddig a kert alatt a kocsis,
hogy a szolgálót a kerítéshez csalja vele." Nem az Akadémia és nem is tudós kutatók,
hanem Füredi Mihály, fia magyar nemzeti Szinház dalszínészet tagja" adja ki az első
nagyobb kottás gyűjteményt, a 100 magyar népdalt 1851-ben. A gyűjtemény vegyes
anyaga nem a néptől, hanem polgari-köznemesi körökböl, illetőleg a divatos
népszínművekböl származik. A 66. számú darab 2. dallama (1. kotta 2. ütemétöl)
például a két évvel korábban bemutatott Liliomfiban is szerepelt. Ez ugyan népdal.f a
feldolgozása azonban teljes egészében a műdalok mintájára készült: mesterkélt
cifrázatok, kromatika, funkciós moll zárófordulat, valamint erőltetett dinamikai
megoldások jellemzik.

1. kotta

Kend <J8&l fa le-gény, Nem esd - ke-lom nem bill. én, K~nd ual-
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A népszínmüvek megkomponált dalai közé olyan népdalokat illesztenek be,

melyekben a hivatásos előadóművész énektudását csillogtathatja és melyektől közön-
ségsikert lehet remélni. Szinte kivétel nélkül feszes ritmus giusto dalokat tartanak
megfelelőnek, lehetőleg heteroritmikával (pl. A csikások, a gulyások),6 szinkópás
képletekkel (Vékony cérna, koménymag. komenymag.l Nem vagyok én senkinek sem
adósa, adósa,8 Nem bánom, hogy juhásznak születtem ,9). Vannak köztük kvintváltó
szerkezetűek is (Zörög a kocsi 10, Tilalom, tilalom,ll), de hangsoruk nem pentaton,
vannak sirató stílusú és különféle fríg dalok (pl. Pej paripám patkószöge de fényes,12
Gyere velem Molnár Anna13 - egyedül ezek rubato előadásúak). Nem szerepel
egyetlen tiszta pentaton dallam sem, teljesen hiányzik a pszalmodizáló stílus. Bartók
a magyar parasztzene általánosan jellemző tulajdonságát az izometriában és bizonyos
pentaton fordulatokban latja.!" És éppen ez a zenei anyag az, amit a népszínmüvek
következetesen mellöznekl Tanulságos, hogy új stílusú dalok sincsenek, a műdalok
között viszont a formát és dallamvonalat illetően sok a hasonló alakulat, ami a
parasztzene új stílusának nem sokkal későbbi kívíragzasaban fontos szerepet játszik.

Tudjuk, hogy a 19. század művészi zenéje még kevésbé merített a népdalból. A
verbunkos, ez a félig-meddig műzenei ihletésű, hangszeres stílus az, mely a magyar,
valamint osztrák és német szerzök műveiben egyaránt a jellegzetes magyar hangot
képviseli. Pedig a népdal értékével és jelentőségével elméletileg tisztában vannak.
Mindszenty Dániel már 1831-ben megállapítja, hogy a népdal "kalauzul" szolgálhatna
"azoknak kik eredeti magyar daljátékot muzsikára tenni szándékoznának... több
eredetiség rejtözhetnék az eféle honi szerzeményekben.tlf Mátray Gábor 1852-ben
elküldi az általa kiadott Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye első füzetét Liszt
Ferencnek, aki meleg hangú levélben köszöni meg.l" A gyűjtemény 39 dala között
azonban mindössze három népdal akadll? A 19. századi kettás gyűjtemények népdal
címén döntő többségben műdalt kínálnak a komponistáknak.

A zavar oka - gondolhatnánk - a népdal fogalmának tudományos tisztázatlansága.
A század elején - Herder értelmezésének megfelelően - régi történeti énekek, a
köznép hangján írott énekek, nemzeti "dallok" összegyűjtését szorgalmazzák. De
viszonylag hamar, már a harmineas évek táján uralkodóvá válik a felismerés, hogy a
népdal "a nép alosztályátul" veszi ereoetét.lf illetőleg Mátray Egyetemes
Gyűjteményének mottója szerint "a néptől öntudatlanul teremtetikv.l? Így aztán
elképesztő az ellentmondás e mottó és a gyűjtemény tartalma között, mely - mint
arról szó volt - főként műdalokból áll, olykor még a szerzök neve is föl van tüntetve!
Pedig Mátray nem zavaros fejű dilettáns, hanem képzett muzsikus, kiváló tudós, a
zenetörténeti kutatás üttöröje, sőt azon kevesek közé tartozik, akik személyesen is
gyűjtenek falun. De a század közepén kibontakozó, mindent elöntö népíes
műdalirodalom mintegy hipnózis alatt tartja öt is. Ezt a polgári ízlésnek megfelelő, üj,
népiesen európai hangot mindenki magáénak érzi, Színi Károly népdalgyűjte-
ményének előszavaból idézve "az egyszerü pórleánytól a kedves falusi kisasszonyig, a
barátságos földesúrig ... a víg diáktói a kedélyes tanárig ...".20 A népdalt olyan mértékű
esztétikailag-politikailag körvonalazott elvárás terheli, amely nem engedi, hogy
egyedül csak a "pórleány" dalaival beérjék, Irodalmárok, zenészek mind magasztalják
a népdalt. "Olly tökélletes nótátskát, mint a magyar paraszt nótátskák, melly mind
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thema a maga nemében, és a leg tökélletesebb simplicitás, - nem tudom mellyik Bécsi
Componista képes előállítani?" - írja Udvardy János.21 De azért ezek a nótácskák -
úgy tűnik - mégsem olyanok, mint amilyenekre szükség van, hogy bennük a dicső
múlt emlékét, a független magyar szellem eredeti megnyilatkozását, a nemzeti poézis
és zeneművészet alapját lehessen tisztelni. Hiszen jellemzöjük a "hirtelen hanyatlás,
kurtaság ..."művészetlen fordulatok'S- és - általános vélemény szerint - a
"szomorúság". Valaha bizonyára másfélék voltak, de a történelem viharai, a nép
szenvedése következtében elfajultak. A műdalt viszont nem kell mentegetni, úgy
találják jónak, ahogy van. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy elsősorban ezeket
jegyzik le, ezeket publikálják, a megkülönböztetés nélkül közéjük kevert népdalokat
pedig a mintájukra kiigazítják, hozzájuk hasonlítják.

A 19. század a magyar tudományos élet kialakulásának kora. A népdallal foglalkozó
tudománynak, a népzenekutatásnak azonban, mely kezdetben az irodalomhoz, a
század második felében Mátray Gábor és Bartalus István munkássága nyomán a
zenetudományhoz, végül Vikár Béla révén a néprajzhoz kapcsolódik, mindvégig nem
sikerül önálló tudománnyá válni. Elméleti eredményei vegyes, nem hiteles anyag
alapján születnek. Ennek ellenére helyesen ismerik fel - az összegyűjtött dalok nagy
mennyiségének köszönhetöen - általánosságban a zenei variálódás tényét, a földrajzi
területek jellemző zenei különbségeit, a dialektusvonásokat. Felvetődik a szótag-
számon alapuló rendszerezés gondolata. Elhatározzák és megkezdik a magyar népda-
lok összkiadását. Rámutatnak a zenetörténet és népzene kapcsolatára, de már az
östörténeti kutatás lehetöségét elutasítják. Mint Bartalus István írja: "Magam ... arra a
gondolatra soha sem merészkedtem, hogy a magyar dalok ... eredetét a finnek,
muszkák, törökök, tatárok, mongolok, khinaiak és japánok közt keressem.t='
Vizsgálják a dallamot, a ritmust. Népdalaink hangnemeit zavarbaejtően sokfélének,
különösnek találják, Mivel "a magyar dalokban nem mindíg könnyü a hangnemek
kitalálása" - idézet Színi Károlytól24 -, azért ö, aki hangszeres kíséret nélkül ad közre
dalokat, A magyar nép dalai és dallamai című gyűjteményeben a kották fölé
eligazításul kiírja a hangnemet, azt a dúr vagy moll skálát, amire a klasszikus tói eltérő
hangnemet visszavezette. A többi közreadó a népdalokhoz írt kíséretekben igyekszik
a hangnemi furcsaságokat enyhíteni. A befejezetlennek érzett fríg zárlatot általában
V. foknak, dominánsnak értelmezik, és az utójátékban egy kvarttal magasabban, dur
hangnemben zárják le a dallamot, például Bartalus Egyetemes Gyűjteménye V.
kötetének 163. sz. darabjában (2. kotta)2S és Mátray Egyetemes Gyűjteménye 47. sz.
darabjában (3. kotta).26

A ritmikai kérdéseket tekintve helyesen látják, hogy a magyar népdalokban a páros
ütem az uralkodó, mellette később észreveszik a páratlan és változó ütem előfor -
dulását is. A magyaros verselés érdekében kidolgozott irodalmi ritmuselmélet hatása
alól azonban nem tudnak szabadulni, sőt kizárólagosan, eltúlozva értelmezik.
Minduntalan a choriambust, a legmagyarabbnak vélt lengedezőt eröltetik. Bartalus
például Egyetemes Gyűjteménye VI. kötetének 145. darabjában (4. kotta)27
valamennyi sor kezdőritmusát choriambizálja. Átalakítja a strófaszerkezetet is a
magyar népzenében szokatlan ötsoros formára úgy, hogy a negyedik sorban a
záróhangot egy szekunddal magasabbra, éppen a pentaton dalban idegenpien-hangra
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helyezi, majd a sort eredeti alakjában megismétli. Ami a kíséretet illeti, annak 1895-
ben már divatjamúlt verbunkos fordulatait valószinűleg a katonaszöveg sugallta. Ha
azonban a feldolgozó egyéni ötleteitöl eltekintünk, a dal 19. századi jelmezét lefejtjük
és a népzenetudomány 20. századi módszerével szemléljük, akkor kiderül, hogy ősi,
ötörök eredetű dallamfajtával van dolgunk, a "páva dallamcsalád"28 nyolcszótagos
változatával, melynek első lejegyzése ilyen formán Bartalusnak köszönhetö,

2. kotta
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Bár a 19. századi ízlés a gíusto dalokat részesíti előnyben, a kutatók észreveszik,
hogy - mint Mátray írja - vannak dalok, melyek "feszes idenyre nem szoríthatök, és
mintegy csak szavaIva (recitativo) énekeltetnek.t-? A kottás kiadványokban azonban
mégiscsak megpróbálják őket "rendbe tenni", ritmusukat szabályozni. Bartalus nagy
érdeme, hogy gyűjteményében elsőnek közöl pszalmodizáló dalokat, közöttük A
zsivány felesége balladáját - Egyetemes Gyűjteménye Ill. kötetének 8. száma -, de az
előadás szabad parlandoját unalmasan egyhangú ritmusokba kényszeríti (ld. S.
kotta).30

"S. kotta

Nem szoldam, nem szoktam.
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Óriási jelentősége van tehát Vikár Béla forradalmi gondolatának a 19. század végén,

hogy "szakzenészek helyett a hangírögép, a fonográf" alkalmazásától vár sikert.é! A
Bartalus-féle dallamot hangzó formában Vikár is megörökítette.V de azután jönnie
kellett egy "szakzenésznek" is, hogy azt a kutatás számára hitelesen írásba tudja
foglalni. A lejegyző Bartók Béla a kotta fölé, a támlapra ráírja: "egyszerű recitálás"33
és ehhez a dallam feldolgozása során is ragaszkodik, melyben az előadásmód ra a
"parlando, semplice, non expressivo" utasítást adja (6. kotta). Kompozícíöjabané+
tudományos hitelesség és művészi szuverenitás tökéletes összhangban van.
Természetesen nem a két feldolgozó kvalitásbeli különbségét szeretném
megmutatni, hanem azt, hogy népzenei ismereteik különbsége miként befolyásolta
zenéjüket (vö. 5. és 6. kotta).

6. kotta

bl~tlJ~t\em.9 .• "_IWnl. :\~"Jt"&(ft. Vi.M.
COlt~1J n:u lll" ti -Tn. tp#- •• fTD •••••••••. n•••••.
6ull •• tit 1J00I iJO H,W'.lJH'f. ,., dV Hit •• _""""""",.", ---::---1.•••••.......

-~.. ~•.•~'ft1;;..,_,~••.
Al •••••• -.,/liA.,..

•.•pa. -J>U. JIÓ."'1_
.tóJ' .•.,.,~ .• 1* •. _
bú ••• 1••.._ ~1-

A.pém ••.•.•p".JiÓ ••••'l
1Ma:r~ t• ., ••..~
Aurd ••••.••• _-II,.

rlI_ ••

••..•• _.14 ••• , -!lI!I.Jid<""'IrI~. ld.1)ek od•.•léÍ< ..,.....•M _
_ •••••••• ~lAItIM! •• _.I~ ••• w __ Üli!J Id .•• _
..ti ,,"-r .filA __ ~"'_,-_ •. .,..14· Ir••JIÁI' .-,wp,__

rt""" .



33

Összefoglalásui elmond hatjuk, hogy a 19. században minden erőfeszítés és
igyekezet ellenére sem sikerült a népdalt a nemzeti kultüra építésére felhasználni.
Miközben a paraszti hagyomány ereje még új stílus kialakítására is képes ebben az
időben, a polgárság és köznemesség inkább kitalál magának münépdalokat - népies
múdalokat, minthogy a népivel beérje. Öntudatlan hamisítás ez, a népzenére is
támaszkodó romantikus, polgári ízlés eredménye, mely nem zárja ki azután a népdalt
sem teljesen a magasabb müveltségböl, csak éppen a válogatásban kontrasze-
lekcióhoz vezet: a legkevésbé népdalszerü anyagot használják, jegyzik fel a legszí-
vesebben, az autochtont hanyagolják el, illetőleg alakitják át a leginkább.

A feljegyzett dalok száma önmagában még így is magas: a Járdányi Pál által
összeállított régi Magyar népdalttpusok= 40 %-át (208 típusból 81-nek a változatát)
sikerült megtalálnom a 11 legfontosabb múlt századi gyüjteményben.é" Világosan kell
látnunk azonban, hogy egyedül ezekből a nemzeti öhaj jegyében közös nevezőre
hozott kottákból a magyar népdal megismerhetetlen, mint ahogy az egykori
lejegyzök-közreadök sem ismerték. A források mínösítése, értelmezése csak a 20.
századi népzenetudomány módszereivel lehetséges. Az elemzö vizsgálatok viszont
megérik a fáradtságot, mert fontos írásos információkat hoznak felszínre a népdal 19.
századi életéről, melyekről a lejegyzök mit sem tudtak, de számunkra
megörökítették.
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Paraszti magatartásformák a reformkori népszínművekben

Kerényi Ferenc

Annak a hosszú több évtizedes irodalom- és színháztörténeti vitának, amely Gyulai
Páltól és Salamon Ferenctől tulajdonképpen Pukánszkyné Kádár Jolánig folyt a napi
kritikában és a szakirodalomban, a reformkori népszínmüvek vonatkozásában nincs
értelme. A "népről vagy a népnek szólö színmű" dilemmája csak a liberalis-
érdekegyesítő népszemlélet szükségszerü kiüresedése után vetödhet fel, míg az 1840-
es években, ennek a nép fogalomnak kialakuló, terjedő szakaszában a nem osztaly-,
hanem erkölcsi alapon definiáló népszemlélet leghatékonyabb eszközének, mi több,
az évtized reprezentatív színjátéktípusának tekinthetjük a korai népszínmüvet.!

A magyar népszínmü a reformkori színházpolitikai elképzelések vitáinak metszés-
pontjában, e nézetek gyakorlati, színpadképes kompromisszumaként született meg.
Bajza József, a liberális Athenaeum színikritikai rovatának szerkesztöi zárszavában,
1843. december 31-én a lezárult év három nagy színpadi sikerét említette föl, Nagy
Ignác Tisztújítás és Vahot Imre Országgyűlési szállás c. vígjátékai mellett Szigligeti Ede
programadó és iskolateremtő népszínmüvét, a Szökött katonát. Elfogadásuk után, sőt
korszakos színháztörténeti jelentőségük leszögezése mellett liberális kifogásait is
közli, a megnemesítve valóságot ábrázoló szemlélet alapján: "...volna talán sok, mit
nem helyeslenénk; el kellene talán mondanunk figyelmeztetésűl, hogy e művekbe
sok, nézőket csábító elem van keverve, mi nem a színmü belsejéből forrott ki s hogy
illyesmitöl meg kell idővel tisztúlnia drámánknak ...". A liberális kritikus feltételes
médban elmondott kérségeinél sokkal élesebb a konzervatív recenzens, Császár
Ferenc állásfoglalása, aki attól tartott, hogy nyílt osztálykonfliktusok kerülhetnek a
népszínmü színpadára: "...őrizkedjék a költö, hogy országban, hol a nép még
elojogosak- s nem-ollyakra van különözve, azok közt egyrészről az utálat, másikról az
agyarkodas, irigység magvait ne hintse el; rnert - s ezt ne feledje soha - nem egyedül
politicai iskola a színpadl'< A rádikalisok részéről, akiknek az utóbbi figyelmeztetés
szólt és akiknek köréböl Szigligeti valóban indult 1838 után,3 Egressy Gábor nemcsak
lelkes hangú cikkben üdvözölte Szigligetit a nyilvánosság előtt új törekvéseiért,
hanem egy magánlevélben. amelyben szerepének jobbítási javaslatait küldte meg a
szerzönek, teljes nyíltsággal vállalta a népszínmü politikai jelentöségét (" ...miként kell
kevés szóval nagyokat ütni.,")."

Mivel a liberálisok népfogalma érvényesült a korai népszínmüvekben, azaz a társa-
dalmi ellentéteket reformok útján feloldó, osztálybékére építő, a néphez tartozást a
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nemzetközösség javára végzett tevékenység erkölcsi kritériumai alapján definiáló fel-
fogás, a színpadról propagált magatartáseszmék is felülről sugallt eszmények, előre ti-
pizáló megoldásokkal, tág népfogalommal. Mindenesetre olyan kísérlettel állunk
szemben, amely megpróbálta ezeket a normákat kidolgozni, népszerűsíteni és a
hétköznapi életben is érvényesíteni.

A vállalkozás értékeléséhez és elemzéséhez 13 darabszöveg áll rendelkezésünkre.P
Egy kivételével valamennyi népszínmüé, amely a Nemzeti Színház műsorán 1843 és
1848 között szerepelt; A debreceni rüpók c. Szígligetí-darab elveszett, az Erkel Ferenc
szerkesztette és hangszerelte zenével együtt. A 13 szövegböl Szigligeti maga hattal ré-
szesedett; Szigeti József, Haray Viktor, Vahot Imre, Kovács Pál, Ney Ferenc és Jókai
Mór egy-egy művel.

A követett népfogalom tágasságából következöen eszövegekben feltűnöen kevés a
paraszti szereplö, dramaturgiai funkciójuk általában alárendelt. Sőt: három olyan
népszínmü is akad köztük (Ney Ferenc: Akalandor, Szigligeti Ede: Egy szekrény
rejtelme, Vahot Imre: Kézműves), amely egyáltalán nem léptetett föl paraszti
szereplöt. E tendenciát más tényezők is erősítették. Pest dominanciája a színhelyek
megválasztásakor nemcsak a reformkor polgári öntudatát tükrözte, amely az 1838.
évi nagy árvíz után újjáépülö várost az érdekegyesítés szinte tárgyiasult jelképének
tekintette, klasszicista Duna-parti házsorával, épülö állandó hídjával, gőzhajó-
kikötöjével. színházaival, sétányaival. A rohamosan fejlődő és polgáriasodó Pestet az
irodalom azután a francia romantika másodvonalának mintájára, Eugéne Sue párizsi
rejtelmeinek analógiájára (Myst res de Paris, 1843) benépesítette érdekes, egyedi,
szélsőséges figurákkal: "iparlovagokkal", azaz ingyenélökkel, szerencsejatékosokkal,
uracsokkal, uzsorásokkal, rongyszedővel, az emberi hiszékenység megvamolóival, A
közvetett, ábrázolásuk. útján kiváltandó hatáskeltés szintén a francia nagyváros-
romantika alapján történt. A színpadon ezek a figurák sajátos, jellemző
környezetükben jelentek meg. A híres-hírhedt Zrínyi-kávéház biliárdszobája éppúgy
díszlet lett, mint a báltermek világa és a bérelhetö szobaké, amelyek egy földszintes
pesti bérház udvaráról nyíltak.

A népszínmü színpadi előképei szintén nem mondtak ellene ennek az
ábrázolásnak. A francia melodrárna izgalmas cselekménye, kriminalitásokra épülö
fordulatai, származási titkai és nagy leleplezései a deviáns magatartásnormák
ábrázolását erösítették; a bécsi zenés bohózat egyik válfajának, a Localpessénak helyi
színezete pedig a rikító egyénítés gyakorlatát támogatta a színpadi játékhagyomány
erejével. Az elmondottakból következik, hogy a népszínművek korai darabjaiban, kb.
1846/47-ig markánsabbak és számosabbak a bűn, a deviancia nézői elítéltetését célzó
cselekménymozzanatok, motívumok, alakok, mint a sugallt, polgariasodö-
érdekegyesítő magatartásnormák. Ez utóbbiakhoz is volt ugyan ábrázolási
hagyomány: a bécsi tündérbohózat és paródia kispolgári életeszménye, amelyet átütő
sikerdarabjában. Johann Nestroynak Lumpáci vagabundusában tapasztalhatunk
(1834), amikor a megjavult, mesterségük gyakorlásába fogott egykori korhelyek -
immár a mértékletesség és a szorgalom mintapéldányai - a jól végzett munka után
tisztes és szerény mulatozásra gyűlnek össze kézművestársaikkal.
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ábrázoláshagyomány mellett még egy motívumot kell említenünk, mint praktikus
okát a parasztszereplök csekély számának és jelentőségének, s az a népélet
ismeretének hiánya. Az értelmiségi népszínmüszerzök közül Szigligeti 1834, Vahot
1838 óta élt Pesten, Kovács Pál 1835 óta Győrött. Ney Ferencnek már apja is pesti
kereskedő-polgár volt, a komáromi születésű Jókai Mör pedig csak kecskeméti
jogakadémiai tanulmányai idején került átmeneti és felületes kapcsolatba a
népélettel.s de a két színészszerzö, Szigeti és Haray tapasztalatai sem mondhatók
sokkal mélyebbnek. Egyetemesen igaz rájuk Erdélyi János megállapítása: "Nálunk a
népboldogítási tervek egymást érik. Vajon nem lehetne-e rámondani, hogy
embereink jobban tudják a tervet, az elméletet, mint ismérik a népet s életét?"7 Nem
véletlen, hogy a színjatéktípus voltaképpeni megteremtője és atyamestere, Szigligeti
már 1844 októberében - a Pesti Divatlap híre szerint - tapasztalatszérző körutat tett
Székelyföldön.f

Ellentmondásos tendenciák figyelhetők meg a népszínmü egyik legfontosabb
hatáseszközének, a népdalnak fogalmi körében is. A régi, korlátlan értelmezés, amely
a "népszerű, ismert" szinonímájának tekintette a terminust, egyfelől szűkülni kezdett
a "népies műdal-népdal" fogalomkettősre. Ilyen értelemben folyt a Kisfaludy
Társaság népdalgyűjtő tevékenysége, így használta Erdélyi is a Népdalok és mondák
II. kötetének végén közölt tanulmányában, a Népdatköltészetünkrót CÍműben (1847).
De ugyanő és ugyanott utal a kulturális nép fogalom hatására változó terminológiára
is, amikor a 'pördal', 'parasztdal' 'népdal' szöhasznalatí fordulat mögöttí politikai-
ideológiai tartalmakra utal: "...aztán a nép fogalma körül is tisztábbak s
méltányosabbak nézeteink, mint a pór vagy paraszt szavak értelmes". Hozzátehetjük:
a színpad - érthető gyakorlati okokból - a vegyes zeneiségü színjátéktípusok
művelésével a 'népdal' legtágabb körét használta, minden ismert, népszerű dallam
felhasználásával. E részben Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekeit (1813) egyenes
vonal köti össze Balog István vándorigazgató dalhagyatékával és a korai
népszínmüvek zenei anyagával.l" Így fér meg a népszínmü keretei között A kalandor
zugligeti kirándulóinak népénekké táguló Szózat-éneklése vagy akár operai idézetek
felhasználása a Szokott katonában, Sobri két nótájának színpadra emelésével a Két
pisztolyban, a Felszállott a páva (ugyanott) vagy a Már minálunk verbuválnak kötéllel
Erdélyitől külön is elemzett dallamának és szövegének felhasználásával,
értelemszerűen a Szökötl katona 1. felvonásában. A csak erkölcsi alapon szükített
népfogalom tágasságának némileg a zenedramaturgia szabott mértéket, az
énekszólarnok szerepenkénti kiosztásával: ilyet csak a valóban népinek érzett
szereplök kaptak, bizonyos életkoron innen. Kövesdi András, A rab Pestre látogató
falusi mészárosa parasztosan öltözködött: "kupeckalap, ősz haj, fekete ba-
rányprémes, sújtásos kék öltöny, magyar nadrág, nagypatköjü csizma, görbe füsü" (ti.
a hajban), és önmagát így jellemezte fiának a II. szakasz 15. jelentében: nÉn falusi pa-
raszt ember vagyok, szorgalmamat megáldá isten, s téged ki akartalak a bot alól sza-
badítani; iskolába járattalak. ..". S bár a szerepet Udvarhelyi Miklós, a Nemzeti
Színház basszistája alakította, idősebb kora miatt mégsem kapott énekszólamot. Ez a
darabban csak lányának és az udvarló fiatal köznemesnek, az 6t végül feleségül vevő
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Buzgó Ferkének dukalt. S hasonlóképpen alakult a gyakorlat a többi népszínmüben
is - anélkül azonban, hogy a zenei jellemzésnek, a néphez tartozás zenei ábrá-
zolásának következetes módszere vagy intonációs konfliktus alakult volna ki bennük.
(A korai népszínmű zenei kérdéseire - a párhuzamosan folyó zene történeti kutatások
várható eredményeire utalva - ezúttal nem térünk ki.)

A paraszti magatartásnormák negativ körülírása egyaránt mutat értékes
hagyomanyelemeket, retrográd mintakövetéseket, sztereotíp megjelenítési módokat.
A legnagyobb "mültja" a színpadi betyárábrázolásoknak volt, Schiller Haramiákjának
szentimentalis vonásokat sem nélkülöző "vitézi játéki" követöitöl (Balog István és
Benke József Angyal Bandi trilógiája 1812; Vándza Mihály: Zöld Marci 1817), az
1840-es évek mindhárom müíajcsoportban megjelené, a betyárrá válás folyamatát és
annak okait is vizsgáló liberális ábrázolásmódig. Sobri nemcsak egyik föszereplöje a
Két pisztolynak, dc emlegetik a Szökött szinész és katonában is, sidevonható Petőfi
Sándor megsemmisített Zöld Marci c. színmüve is, amelyről azonban jelenlegi
ismereteink alapján csak találgatnunk lehet.l! De szerepelt négy szegénylegény a
Szököft szinész és katonában, valamint - a Betyár komikus figurajaban -A két gyámban
is.

A társadalmon kívül rekedés folyamata leginkább Szigligetit foglalkoztatta. A
SzökötI katona (1843) cselekménye erre épül, a Két pisztoly (1844) pedig nemcsak a
betyáréletformát jelenitette meg, de a folyamat kezdetét is megmutatta a
börtönjelenetben. amikor a vármegye rabjai Petikét, a kis tolvajt tanítják egy pompás
életképben a sedria elötti viselkedés szabályaira. A meghiúsult szerelmi szenvedély
motiválta bctyárra válas a későbbi Szigligeti-szövegekben merül fel: a Csikás (1847)
Andrása és a Párbaj mint istenítélet (1848) Lacija egyaránt fölemlegeti ezt a
lehetőséget.

Nem szabadult meg a korai népszínmü az együgyű paraszt ábrázolásának régi,
akkor már félévszázados. elsősorban Bécsből tapíaíkozö hagyományától sem. Mint
hatásos komikumforrás, még Szigligetinek is eszköze: A rab c. népszínmüben (1845)
Kövesdi András falusi mészáros és családja látogat Pestre, ahol a szivart plajbásznak,
a Nemzeti Színházat granariumnak nézik. Hasonlóképpen viselkedett már a Zsidó
(1844) színpadán Gyuri, a sásfalvi kocsislegény is. Kovács Pál népszínmüvében, Az
obsitosban (1845) mindez a tehetség és az ízlés alacsonyabb szintjén, nyersebben
valósult meg: Pisze József kisbíró a szavakat elferdítve, jelentéstartalmukban
megcsonkítva hallja-értelmezi, ez adja nyelvi komikumát. A becsapható, leitatható,
műveletlen falusi népről általában mondja a jegyző a földesasszony előtt: "Népünk
még nem érett meg egészen azon korszerü eszméknek, mikről a kurérokban
[=újságokban] irkálnak a tudósok." Az ezzel szembeállítható pozitiv magatartás-
eszmény alig-alig körvonalazódik Szigligetinél, és megmarad az erkölcsi általánosság
szintjén: nem szabad megtagadni az egyszerű ösöket, valamint a házasság megköté-
sekor se a származás döntsön. Ezt A rab kettős kézfogöja példázza, a honorácior-
polgárlány és a nemes-parasztlány párok egymásra találasaval. Kovács Pál megint
nyíltabb és didaktikusabb volt, amikor az örökváltság hírére robotjukat megtagadó
parasztokat elítélően ábrázolta. A földesasszony által a zárójelenetben felesillantott
örökváltság jövőbeli lehctöségévcl viszont ismét a kispolgári életforma dicsérete:
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"...legyünk józanok, szorgalmatosak, hogy hitelünk, pénzünk legyen, s akkor az
örökváltság jótéteményeiben igenis részesülhetnek majd kend tek a törvény útján!"

A borisszaság, részegség egyébként is a negatív magatartás leggyakoribb formája.
Ennek megjelenitése ugyanakkor színpadi hagyomány is, talán a leghálásabb komi-
kumforrás, még akkor is, ha árnyalt ábrázolásához a kor színészeinek nincs változatos
eszköztara.V A kocsma- vagy fogadószínhely csaknem valamennyi népszínműben
megjelenik, mint színtere a faluközösség nyilvánosságának; mint ilyen, például a sírva
vigadás, a katonafogás stb. eseményeinek. Dramaturgiai szempontból pedig hálás
életképszínhely; tréfás karakterfigurák bemutatására éppúgy alkalmas, mint a
szereplöit nehezen mozgató kezdő író gyakorlatlanságának palástolására.
Kétségtelen, hogy a játékszíni szokásnak köszönhetö - mesterfokon - a magyar
színpadi irodalom egyik legjobb zsánerképe, az iddogáló parasztasszonyok jelenete a
Csikás c. Szíglígeti-népszínmüben.

Változásában figyelhetŐ meg a katonai vitézség. a virtus nemesi büszkeségének,
mint alapvetö nemesi és férfiúi magatartásmintának az ábrázolása. A zenével,
énekkel, tánccal történö verbuválás hatásos színpadi jelenet, zenedramaturgiai
szempontból a népszínmü sem nélkülözheti. De jelentéstartalma fonákjára fordult. A
Már minálunk verbuválnak kötéllel nemcsak kórusszám a Szökött katona 1.
felvonásában, hanem a Nemzeti Színház látványos színmüre kiírt pályázatán a
Szigligeti-szöveg jeligéje is volt, utalva arra, hogy a darab éle a honvédelem feudális
formája ellen irányul. A Szökött katonában ok és okozat együtt jelent meg: Gémesi
nótárius felpálinkázott, fiaik elvitelével megzsarolt vasvillás parasztokkal hajtatja
végre a kényszertoborzást, aminek szükségszerü következménye lesz Korpádi
Gergely dezertálása. De hasonló az ábrázolás a Szökölt szinész éskatona, valamint A
két gyám színpadán is: mindkettöben az újoncokat ígérgetéssel, félrevezetéssel
igyekeznek beöltöztetni. Az előbbi népszínműben (1. szakasz, 2. jelenés) az Egy
asszony megjegyzésére, hogy: "Az nem szép, vitéz ür, hogy úgy behúzzák a szegény
legényt erővel; az én fiamat is úgy vitték el, verje meg az isten Őket! Isírf' - Bomba
káplár durván, kendőzetlen nyíltsággal válaszol, mondván: "Hallgasson kend, anyók,
mert úgy felrúgom székestől, hogy a gönczöl szekerébe hullik mindenestöl." A
vitézség fogalma csak 1848-ban telik majd meg új, korszerű és nemzeti tartalommal -
addig kívánság formájában hangzanak el a Szököft katona zárómondatai (Ill.
felvonás, 10. jelenet) a nem nemes Völgyi ezredes szájából: "...a törvényalkotó
nemesség tanulja becsülni és szeretni rokonilag azon osztályt, melly most vagyonnal
és vérével leginkább áldozik a hazának, s a honvédelemre hozzon olly törvényt, hogy
minél kevesebb szökött katona legyen!" (E sorok csak a színpadi példányban
szerepeltek, a népszínmü nyomtatott kiadásaiból már hiányoztak.)

Szigligeti népszínmüíröí munkarnödszerét a konzervatív Honderű rosszallóan és
nyelvileg 'pongyolán, de tartalmilag pontosan fogalmazta meg A rab kapcsán: "Jelen
szinmüre - mint mondják - a fogházi magányrendszer mellett volna írva, rniként Szö-
kött katonája a kötelen fogdosás, Két pisztolya a fogházjavítás, Zsidója a váltótör-
vények tökéletlensége mellett stb."13 Ez a szemléltetö társadalombírálat, amely a re-
forrnellenzék legáltalánosabb követeléseit, az alapvető polgári szabadságjogokat vitte
színre, megtűrte a negatív magatartásnormák elítélő ábrázolásának túlsúlyát, - ebben
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a kriminális izgalmú cselekmény és a zenés színpad komplex eszköztára segített. A
színpadi tehetség kisebb fokán azonban a módszer didakszishoz, nézőtéri bukáshoz
vezethetett. így járt Kovács PálAz obsitos, Jókai Mór A két gyám, sőt SzigligetiA deb-
receni rüpók egy-egy előadásával, Vahot a Kézműves kétszeri, Ney Ferenc A ka/andor
háromszori adatásával, holott Ney és Kovács Pál pályadíjas művet alkotott. A Kézmű-
ves kapcsán, amely a céhrendszert tűzte tollra, a sajtó nemcsak azt rögzítette, hogy a
pesti iparosok Vahotot éltető feliratokat mázoltak a házakra, de azt is leszögezte:
"Oe attól legtúlzóbb kímélet mellett sem menthetjük fel a szerzöt, hogy iránydarabja,
mellyet színpad ra hoz, dráma legyen ...".14

A népszínmű első korszakának müveí, 1843 és 1846 között, közösségi magatartás-
normákat még nem tudtak propagálni. A Zsidó Ill. felvonásában Mari, a sáspataki is-
pán neje maga köré gyűjti a falu lányait, és velük együtt őrzi, neveli a mezei munkán
dolgozó parasztok gyermekeit; az általa szorgalmazott, a község által állítandó
kisdedóvó még csak a jövő terve. Kovács Pál népszínmüvében, Az obsitosban az
Európát bejárt katona, Bertok hozza magával a reformellenzék által sürgetett,
népszerűsített egyesülési eszmét, amikor mértékletességi egyesület alapítására,
illetve az állatok verésének megtiltására tesz javaslatot. A parasztok míndkettöt
elutasítják: a kocsmárosnak árendát kell előteremtenie, Istök "pór" meg nyiltan
bevallja: "Hiszen csak még az a kis italka tartja bennünk a lelket", - állatain pedig
azokat az ütlegeket torolja meg, amiket ö kapott az urasági hajdútól.

A népszínmü ábrázolt magatartásnormái 1846 és 1848 között alakultak át. Az
országot 1845-ben és 1846-ban sújtó éhínség és nyomában az osztályellentétek
kiéleződése, a galíciai parasztfelkelés egy államalakulaton belüli tanulságai és a
liberális eszmeválság mint ennek szükségszerű következménye gyorsan hatottak a
színpadon is. A fordulópontot Szigeti József Jegygyűrn c. népszínmüve jelentette,
amely a királyi vadászok bakonyi falujának, Szemgalnak zárt közösségében
játszódott. (Bemutatója a pesti Nemzeti Színházban, 1846. november 30-án volt.) A
népszínmű előtt két út állott, s ebben a sikeres produkcióban még mindkettő
lehetősége benne rejlett. Az egyik, hogy megindul az ország népszínműves
felfedezése, a tájegységi, etnikai sajátosságok színpadra állítása. (Ennek játékszíni
elözményéül a német színészet magyar betétdalai és -tancai, s hasonlóképpen, a
magyar előadások szerb, román, szlovák tematikája és betétezése szolgáltak.) A
Jegygyürü kapcsán erre biztatta a szerzöket Vahot Imre: "...lassanként látni fogunk
színpadunkon palóczokat, borkókat, tíszarnelléki, tiszaháti népet, göcsei, csallóközi,
borsodi magyarokat.i.+>, Szigligeti azonban, aki a müfaj meghatározó
írószernélyisége volt, nem ezt az utat választotta: a Csikósban (1847) az
osztálykonfliktus irányába nyitott, a Párbaj mint istenítéletben (1848) a történelembe,
az Árpád-korba helyezte a cselekményt. A népszínmű ilyen, egyetemessé váló
kísérlete mindkét esetben egy zártabb kisközösség életébe engedett bepillantást
(ennyiben folytatva a JegygyLirn lehetőségeit, ám minden idealizálás, néprajzi
érdekességkeresés nélkül, e közösségek belső differenciálódását is ábrázolva, amihez
közvetlen elözményül már az eddigi népszínművek szolgálhattak. így például a falusi
mesterségek hierarchiája a Sz6k6tt katonában; a tiszttartók, ispánok ismételt
ábrázolása, mint afféle társadalmi rétegek közötti figuráké Az obsitosban, a Zsidóban;
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a falu közösségéböl kiemelkedő, de magukat odasoroló iparűzö és szolgáltató
foglalkozások megjelenítése, mint a falusi szabó és kovács (Szökött katona), mészáros
(A rab), korcsmáros (Az obsitos, Szökött színész és katona), a falusi kupaktanács
komikus ábrázolása Az obsitosban, emlegetése a Szökött katonában stb.

A Csikóst (1847. január 27-i bemutatójaval a dráma felzárkózott a lírai és az epikai
népiesség teljesítményei mellé) és a Párbaj mint istenítéletet több szemléleti és drama-
turgiai vonás rokonítja; bennük üj, közösségi tudatot tükröző magatartáseszmény
körvonalazödik, a korábbiaknál markánsabb vonásokkal. A csiköst és a pusztai életet
már Erdélyi János egyidős, emIített tanulmánya úgy jellemezte, mint a népi életforma
legősibb zárványát,16 és - mutatis mutandis - ez mondható el a Párbaj mint istenítélet
halászfalujáról is. Az idősebb nemzedéket (Bálint parasztgazdát, illetve Márton
halászgazdát) elsősorban a hűség és a megbízhatóság jellemzi. Az előbbi azonban új
vonással gazdagodott: a hagyományra és az ösökre hivatkozással, ami eddig nemesi
kiváltságnak számított. Bálint éppen földesasszonyának mondja a Csikás I.
felvonásának 2. jelenetében: "Nagyságnak mindegy, Bécsben vagy itt - mindenütt
otthon van; de én a föld kerekségén itt lehetek boldog, egyedül a hazai földön."
Ugyanitt hivatkozik saját házának sérthetetlenségére, azzal az öntudattal, amely a
polgarsagot jellemezte a 18. században, s Karvasiné "Vakmerő paraszt!" -
megjegyzésére csendes citoyenönérzettel válaszol: "De ember is vagyok". Ugyanakkor
az öregek sem idealizáltak. lányaikkal nagyobbra törö, társadalmi emelkedést célzó
házassági terveik vannak. Kis Bálint, a Csikás parasztgazdája le kicsinyli a pusztai
legényt, lányából rektornét csinálna. Válaszul András csikósbojtar dalában a pusztai
életforma szabadságát állítja szembe a jobbágyi terhekkel:

Ha a jobbágy kaszál, gyűjt, azt mondom:
Úrdolgára nincsen semmi gondom.

De Laci, a halászlegény is búsan énekli a helyzethez alkalmazott dalt, mert Márton
halászgazda unokáját, Lucát, úrnak szánja:

Azt mondják, nem adnak
Téged ily halásznak,
Hanem inkább másnak,
Annak a hatökrös
Fekete gubásnak.

Márton esikésgazda - szintén a szolgálatban megőszültek nemzedékéből - ugyan-
csak nem gyarlóságok nélkül való: lölopas is terheli a lelkét, kupeckedö alkat, törlesz-
kedne Bence úrfihoz. Ám nagyobb becstelenségre nem kapható, és végül ö lesz a gyil-
kos leleplezöje a népszínmű Ill. felvonásában.

A falu közösségének rétegzettsége mellett színpad ra kerül (az öregek és a fiatalok
nemzedékében egyaránt) a nemesi és a paraszti életforma közötti határok
elmosódása is. E társadalmilag is hiteles tendencia itt didakszis értékű. A rab
esetében még csupán arról volt szö (1845-ben), hogy Kövesdi Péter pesti ügyvéd
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megtagada falusi mészáros apját, aki taníttatta; Buzgó Ferke pedig nemes létére
feleségül vette Kövesdi Zsuzsit. A JegygyúnIben a kollektív nemességű királyi
vadászok parasztokkal élnek együtt, s az előadás fő látványossága éppen a
parasztszoba-díszlet volt, amelynek oldalfalán kulacs és kalendárium függött - azt
zajosan megtapsolták. Ugyanitt hangzik el - népszokásként emlegetve - a "kiteszik a
szürét" szólás eredete. Márton halászgazda maga is nemesi származék, ám tekintélyét
nem ez adja, hanem személyiségvonásai és tapasztalata.

Folytatódik és kiteljesedik a nagy kedvvel és szeretettel megírt leányfigurák sora,
akik öszintén szeretik párjukat, de egyszersmind szemérmesek és tísztelettudók, ami
persze nem történhet konfliktusok nélkül. Luca naivitását és romlatlanságát jól jel-
lemzi a Párbaj mint istenítéletben az általa énekelt Kicsiny vagyok én... gyermekdal; a
Csikás színpadán pedig a két nembeli parasztifjúság hidasjátékot játszik a mezön - je-
lenlegi ismereteink szerint ez az első, népszínmübe átemelt színjátékszerű népszoká-
sunk.

A férfiak becsületessége az önfeláldozásig jut el: Laci halász a Dunaból húzza ki az
öngyilkosjelöltet, ám ennél is nemesebb Andris csikösbojtar, aki egyenesen Asztolf
úrfit, szerelmi vetélytársát menti meg a nekivadult ló megfékezésévei. Ugyanakkor
indulatosak, verekedésre hajlamosak, - ebben rejlik manipulálhatóságuk lehetősége.
Életükben a szerelem jóra vagy rosszra egyaránt vivő, romantikus szenvedélyként je-
lenik meg; e részben 1843 és 1848 között nincs változás, hiszen szerelméért mindenre
képes volt már a szökött katona, Korpádi Gergely is. A szerelem veszélyeztetettsége
láttán vagy félreértés okán a szenvedély a másik véglet felé mozdul: következik a
sírva vigadás jelenete, amely már A két gyámban megvolt, s felvetődik a betyárnak ál-
lás gondolata. A Csikás Andrisa nagy fogadalmat tett. Rózsi kedvéért nem italozik,
de bánatában újra inni, cigányozni kezd. Új vonás a paraszti szolidaritás is. A Szökött
katona vasvillás parasztjai még (leitatva, megzsarolva) teljesírették kényszertoborzöi
feladatukat, a Csikás 1. vasvillása azonban már szökésre buzdít ja az őrizetére bízott és
ártatlanul megvádolt Bálint gazdát, sőt segítene is neki ebben.

A korai népszínmü sajátosságait vizsgálva, még két kérdéskör vár megválaszolásra:
az 1843 és 1848 közötti népszínmüvek színpadi metamorfózisának mértéke és
miként je, valamint közönséghatásának meghatározása Pest-Budán és vidéken,
legalább a szüröpröba esetlegességéveI.

A népszínmü komplex színházi szörakoztató eszköztárral propagálhatta irányzatos
eszméit. Az izgalmas cselekményt az is követhette, a dal- és táncbetéteket az is meg-
érthette, a szcenikát az is élvezhette, aki kevéssé tudott magyarul, nem értett az írás-
olvasás mesterségéhez vagy éppen életének első színházi élményében részesült.
Korántsem értékelhető véletlennek, hogy 1848 előtt a sikeres vagy viszonylag sikeres
népszínmüveket kivétel nélkül színészek írták (Szigligeti Ede, Szigeti József, Haray
Viktor), akik "belülről" ismerték a szinpadi hatáskeltés fogásait, míg az irók,
tapasztaltak és pályakezdők egyaránt (Kovács Pál, Vahot Imre, Ney Ferenc, Jókai
Mör) nem tudtak sikert elérni a müfajban.

A korai népszínmüvek színpadi megvalósitása az egységesítés, a hasonló megoldá-
sok irányába mozdult; megerősítve azt az írói tendenciát, hogy nem a tájegységi sajá-
tosságok a domináns hatás ú elemek. Igaz, a nyelvújítás befejezése óta megvolt az elvi,



44

és Vörösmarty Mihály tanulmánya, az Elméleti töredékek (1837) óta az elméleti
alapja, hogy az irodalmi és a beszélt köznyelv normáihoz képest a dialektusok
jellemzésre szabaduljanak fel; viselkedési formákat, társadalmi helyzetet tükröz-
zenek, egyénítést segítsenek. A népinek érzett figurák nyelvi és gesztusbeli ábrázo-
lása azonban könnyen csábította túlzásokra a Nemzeti Színháznak a vándorszínészet
gyakorlatából éppen csak kiemelkedő első nemzedékét. Réthy Mihály, a Zsidó
Szántay ispánjának, a Jegygyűrü Piros Mártonának, a Csikás Márton csikósgazdájának
alakítója dicséretes kivételnek számított, mert "egyiránt nyelvébe tudja oltani a
palócz, a csallóközi, a veszprémi és a borsodi tajaccentusokat.."!". A siker hatására
rögtönözni kezdő színészek pedig egy idő után már az előadás hatásosságát
veszélyeztették, mint 1844 öszén a Szökötl katonáét.1B Igaz, egy év csaknem 40
előadása páratlan sorozatnak szamított, s az előadás karbantartása új feladatot
jelentett a rendezőség számára.

A népszínmüvek föszerepeiben sokszor és sikerrel léptek fel a színház vezető
művészei, sőt jutalomjátéknak is választották ezeket, mint Lendvayné a Zsidót és a
Jegygyúrűt, Komlóssy Ida az Egy szekrény rejte/mét, Laszlö József a Szökött szinész és
katonát meg a Csikost, Szentpétery Zsigmond a Csikosi és a Párbaj mint istenitéletet.
Egressy Gábor előszeretettel választott összetett, negatív jellemeket, és ezzel -
Fáncsy Lajos, a szerepkör hagyományos betöltöje mellett - eredménnyel
korszerüsítette az intrikusok játszását, olykor a személyre szóló egyénítés eszközeitől
sem riadva vissza. A Zsidó c. népszínmü Krida nevű uzsorásában, Egressy alakítását
látva a pesti közönség felismert egy helyi pénzembert, akinek hasonló ügyei voltak.l?
A Szökötl katona bajkeverő Gémesi nótáriusát a bernutatón maga a szerzö, Szigligeti
játszotta, utóbb Egressy; de a Nemzeti Színházban egyetlen előadásra színpadot
kapott Petőfi Sándor is ezt a figurát választotta vendégfelléptéül. Lendvay Márton, a
színház hösszerelmese, a népszínmüvek első darabjaiban egyenesen főszerepeket
adott (a Szökötl katonában Korpádi Gergelyt, a Két pisztolyban Bájkertit), hasznosítva
korábbi tenorista gyakorlatát is. A prózai szerepkörök átsugárzása mellett azonban,
amelyet egyébként a széles spektrum ú népfogalmat megjelenítő népszínmü
szereposztása szükségszerüen megkövetelt, csakhamar feladataikra leltek azok az
énekes színészek, akiknek más színjátéktípusok előadásain való közrernűködését
ugyan továbbra sem tudta nélkülözni a színház, de igazi diadalaikat mégis a
népszínmüvek színpadán aratták. így az operai másodénekesnö, Éder Lujza (Julcsa a
Szökötf katonában, Zsuzsi A rabban, Luca a Párbaj mint istenítéletben) vagy Lászlóné
De Caux Mimi (a Jegygyűrű Víg Terkaja. a Csikás Rózsija), a férfiak közül pedig
elsősorban a baritonista Füredi Mihály, aki a Két pisztolyban Sobri, A rabban Buzgó
Ferke, a Csikósban Andris, a Párbaj mint istenítéletben Laci szerepét játszotta,
énekelte, és aki - hatásos tremolóival - a nótázó népszínmüénekstílus úttörőjének
tekinthető.

Ami a szcenikát illeti, aszövegkönyvek változatos tájakon (Pest, mezöváros, falu,
puszta, Balatonpart, Bakony) játszatták a cselekményt. Ennek ellenében hatott a
Nemzeti Színház raktárról történö díszlet- és jelmezgazdálkodása. Ugyanakkor az
igazgatóság (Bartay Endre, a "Iátványos szímműre" pályázatot kiíró bérlő-igazgató
1843-1845-ben, majd az őt követö országos föígazgatö, gr. Ráday Gedeon) igyekezett
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a lehető leggondosabb kiállftásban színre vinni a sikeres színjátéktípus darabjait. Ez
változatlanul nem azt jelentette, hogy minden népszínmü teljesen új díszíetet és jel-
mezt kapott volna (erre az ismétlődő helyszfnek és figurák miatt nem is volt szükség),
de gyakorlattá vált a nagy előadásszámot megélt népszínmüvek színpadi keretének
felújítása - az eddig csak az operáknál volt szokásban -, valamint a más produkcióhoz
is felhasználható jelmezek, bútorok stb. gyarapítása. Az 1846/47-es évadban például
25 magyar dolmány, 32 pár csizma, 23 szűr, tarisznyák, sapkák szerepeltek a jelmeztár
gyarapodási listáján. Néhány példát az elmondottakra: a Jegygyűrű 1846 decemberi,
megtapsolt parasztszobáját már a következö hónapban viszontláthatták a nézök
(kulacsostól, kalendáriumostól) a Párizsban játszódó, Mari, egy anya a népból c.
dráma előadasán. Több előadás készletéből származott a Jegygyűrű színpadi bútorzata
és kelléktára is az 1. felvonás eljegyzési jelentében, a köznemesi rangú vadászbíró szo-
bájában: "Jobbra. Hosszú terített asztal tO személyre, kancsó, poharak, 2 égő gyertya-
tartó, 1 pohár víz tányéron - kaschirozott ételek - 1 fa pad - 6 szalma szék. Hátul. Ve-
tett ágy és láda - az ágy előtt 1 szalma szék. "20

Úgy tűnik, a Csikás teljesen új díszleteket kapott, közülük a legnagyobb sikert
Telepi GyöQ,'Y hortobágyi pusztát ábrázoló, gémeskutas háttérfüggönye aratta; az új
népszínmüre és a Nabucco c. Verdi operára 2400 röf vászon összevarrását rögzítette
a pénztári fökönyv.é!

A díszletnél és a színpadi bútorzatnál fontosabb szerep jutott a jelmezeknek. A
nem népi szereplök a kortárs társasági (polgári és nemesi) ruhákat használták,
amelyeknek beszerzése a színész feladata volt. A paraszti szereplök jelmeze csak éles
ízlésviták után nyert teret a színpadon. Nemcsak Vörösmartynak kellett csatáznia
1838-ban a népszínrnü egyik közvetlen elözményéül szolgáló bohózat, A peleskei
nótárius valósághű vagy enyhén stilizált öltözeteiért, de a festőiség számonkérése a
hitelesség rovására újra és újra megismétlődött. A sajtö a Két pisztoly
kanásztáncosainak kurta ingét és az alóla ki-kívillanó meztelen felsőtesteket éppúgy
kifogásolta 1845-ben, mint ahogyan a Honderű kritikusa, Zerffi Gusztáv 1847-ben is
"erkölcstelennek" minösítette a Csikás csárdai jelenetét, Réthy borivásával, a tánckar
"gatyákban s vékony rokolyácskákban" előadott táncaival együtt.22 E vitákból tudjuk,
hogy az Andrist játszó Füredi öltözete "fekete selyem M ing és rövid fehér gatya"
volt; Lászlóné De Caux Mimi pedig (Rózsi parasztlány) "rövidke rokolyában s feszes
magyar ingvállban" játszott.

A népszínmü sikere minden korábbit felülmúlt, és végképp kíszorította anémet
vagy ilyen mintára írott tündérbohózatok. paródiák, divatját. A sikeres népszínmüvek
előadásszámai vizsgált idöszakunk végéig, a pesti forradalom napjáig így alakultak
(zárójelben a bemutató dátuma): Szökött katona (1843. nov. 25.) - 58, Két pisztoly
(1844. marc, 9.) - 48, Zsidó (1844. júl. 27.) - 15, A rab (1845. jún. 2.) - 13, Szökött szi-
nész és katona (1845. aug. ll.) - 9, Egy szekrény rejtelme (1846. febr. 28.) - tO. Jegy-
gyűrű (1846. nov. 30.) - to, Cslkás (1847. jan. 23.) - 18, Párbaj mint istenűélet (1848.
marc, 4.) - 3.23

Minthogy a pesti Nemzeti Színház megnyitása óta - jellegénel fogva és az egyetlen
pest-budai magyar játéknyelvű teátrum lévén - többprofilú, operát és balettet is játszó
repertoárszínház volt, a népszínmüvek sikerét úgy futtatták ki, hogy a bérletszü-
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netben tartott bemutatót követö, gyors ütemben megismételt, bérletes előadásokat
később, elsősorban a hétvégékre és a vásári ídöszakra koncentrálták, amikor a két
város, Pest és Buda iparüzöí, kereskedői, munkásai színházba jártak, illetve amikor a
közelebbi és a tágabb környék népe (évente négyszer) az országos vásár alkalmából
idesereglett. Ezáltal a szokásos látogatottsági görbe, amely előbb egyenletesen, majd
gyorsulóan hanyatlott még a sikeres prózai előadások esetében is, a népszínmüveknél
nem érvényesüIt. Sőt: a bemutatót követöen általában még emelkedett is a nézőszám,
és csak lassan kezdett csökkenni. Bízonyítékul álljon itt a Szökött katona bérletszü-
netes bemutatójának, valamint bérletben adott 5. és to. előadásának nézöszama:

1843. nov. 25 1843. dec. 3.
szombat vasárnap

1843. dec. 26.
karácsony

Földszint 348
II.emelet 117
Karzat 448
Katonai O
Földszinti zártszék 76
II. emeleti ft 24
1. rangú páholy 7
II. rangú ft 1

433
218
682

18
142
76
7
4

452
218
700
20

142
75
5
8

Összes nézőszám: 1045
(a páholyokat négy-
személyesnek számolva)

Jegyeladás, az aznap ra
kiadható helyek
%-ában 45,9%

1613 1659

+ ismeretlen számú bérletes

75% 77,4% 24

A népszínmü lett - magas előadásszámával és jegyeladási arányával - az opera
mellett a Nemzeti Színház bevételi bázisa, s végső fegyvere a pest-budai nérner színé-
szet elleni, immár győztes versenyben. Míg a nemesi tisztségviselőket, polgárokat, ér-
telmiségieket fogadó földszinten a látogatottság alig 50 %-os, csekély az arisztokrata
és a nagypolgári közönség érdeklődése a páholysoron, egyre zsúfoltabb a diákok,
kispol-gárok, alkalmi színhazlátogatök látogatta karzat és második emelet, és
növekszik a zártszékek hölgyközönségének érdeklődése is.

Az 1840-es évekból egyetlen, viszonylag teljes vandorszínigazgatöi hagyatékot
tudunk összeállitani, Láng Boldizsárét, aki egy színészdínasztianak harmadik nemze-
dékét képviselte.25 1842 és 1846 között követhetö músorából egy középtarsulat tevé-
kenysége bontakozik elénk: az általában 7-15 főnyi együttes a Kassa-Ungvár-Nyíregy-
háza háromszögben vándorolt, és egyaránt játszott drámát, vígjátékot, zenés
bohózatot és (1844-től) népszínmüvet. Feltűnő, hogy kb. hat hónappal a pesti
ősbemutató után került repertoárjukra a Szökött katona, a Két pisztoly, a Zsidá.A rab,
míg a Szökött színész és katona, amely Debrecenben született, a pesti színrevitellel
csaknem egyidőben. Szerepelt továbbá müsorukon 1844/45-ben egy Mátka, mint
szökött katona c. népszínmü, amely alkalmi darab lehetett, mindenütt gondosan
megkülönböztetve mind Szigligeti, mind Haray darabjától.
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A kelet-magyarországi közönség véleménye megegyezett - mostmár az egyes nép-
színművek vonatkozásában - a pestiévei, sőt a drámatörténet értékítéletévei is. A leg-
nagyobb sikert a Szökött katona aratta, amelyet a Láng-társulat 1844 májusa és 1846
júniusa között eljátszott Munkácson, Beregszászon, Tiszaújlakon, NagykálIón,
Nyíregyhazan, Tokajban, Sárospatakon, Kísvárdán, Nyírbatorban, Abaújszántón, Sá-
toraljaújhelyen, Ungvárott, Tasnádon. A Két pisztoly előadására 1844 szeptembere és
1846 februárja között Tasnádról, Nagykallöröl, Nylregyházáról, Tiszaújlakról, Nyírbá-
torból, Tállyáról, Abaújszántóról, Sátoraljaújhelyröl van adatunk. A Zsidó játszási
helyei ennél a társulatnál: Nyíregyháza, Tiszaújlak, Beregszász, TálIya, Abaújszántó,
Sátoraljaújhely, Ungvár (1844. november-l846. január), A rabé Sátoraljaújhely,
Ungvár, Nagykálló, Nyíregyháza, és az utóbbi helyen bukkant fel 1846 júliusában az
Egy szekrény rejtelme. A Szökött szinész és katona játszási helye Nyírbátor volt. A
népszínmü a kortárs magyar vígjáték (a bevezetőben Bajzatol a Szökött katonávei
együtt említett Tisztújítás és az Országgyűlési szállás) és a korábbi izlésréteghez
tartozó bohózat mellett a társulat fontos színjátéktípusa lett; játszási helyeik közül
Tokajban, Kisvárdán és Nyírbátorban a Szökött katona, Nyíregyhazán a Zsidó vonzott
nézöcsücsot. Fontos mozzanat, hogy a legsikeresebbek egy helységben két előadást is
megértek, a Szökölt katona 1844 júniusában Nagykállóban három estén is ment egy
hónap leforgása alatt. Sőt: a visszatérő társulat ugyanezen év öszén további egy
előadást is tartott, a következö év nyarán pedig megint egyet.

Noha a felkeresett helységek lélekszáma és jellege igen különbözö volt, a 17000
lakosú Nyíregyházától a megyeszékhely Nagykárolyon, Sátoraljaújhelyen, Betegsza-
szon és Ungváron át az 1525-ös lélekszámú, de forgalmas sólerakóhelyig, Tiszaújlakig
- a Láng-család aprólékos gonddal vezetett számadásaiból kiderül, hogy mindenütt
hasonló, 150-200 fös befogadóképességű fogadóterem vagy egyéb alkalmi helyiség
szolgált színház céljára, amelyekben általában első és második, ritkábban harmadik
helyet különböztettek meg. Nagy siker reményében olykor a harmadik helyet - árban
is - a másodikhoz csatolták, sőt Tiszaújlakon a Szökött katona előadására egységes, 50
krajcaros helyárat állapítottak meg. Noha mind az első, mind a második osztályon
magas volt a látogatottság, az utóbbi, az iparosok, parasztpolgárok helyosztálya álta-
lában némileg felülmúlta az első osztályt, a nemesek, a hölgyközönség, a tehetősebb
polgárok jegyvásárlását. Az említett öt nagykállói Szökölt katona előadáson például
így alakult az eladásra kínált, az eladott jegyek száma és a látogatottság
százalékaránya:

1844. VI. 9. 1.hely 50-40 80%
II. , 60-47 78,3%

VI. 17. 1. " 60-51 85%
II. , 58-52 89,6%

VI. 30.1. " 80-71 88,7%
II. , 80-81 95,2%

IX. 2. 1. " 69-62 89,8%
II. ft 58-51 87,9%

1845. VI. 12.1. , 60-42 70%
II. " 94-88 93,6%
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A 605 fizető néző érdeklődése - akárcsak Pesten tapasztaltuk - nem csappant, sőt
növekedett a bemutato után. Természetesen a kisebb társulatok mindig helyi válto-
zatot játszottak, nem tartalmi értelemben, hanem az előadási körülményekhez
igazodva. A prözai darabokkal is egységes díszlet-, zenekíséret- és világítási költségek
arra engednek következtetni, hogy a színpadí hatás fő eleme előadásaikon az énekes-
színész és a jelmez volt, bár a Láng-társulat a Szökött katonához mindig szerzödtetett
helyben statisztákat is. Műsoruk kibontását akadályozta, hogy négy, velük utazó cseh
muzsikusuk 1845 júniusában megvált a társulattói, s őket is ezentúl helyben kellett
pótolni, s ezért a zenés műsor részaránya átmenetileg jelentésen lecsökkent.

Addig is, ameddig rendszeresebb közönségtörténeti vizsgálatok segítenek
maradandóbb érvénnyel megválaszolni a korai népszínmű hatásának mértékét és
mélységét, mostani adataink annyit mindenesetre bizonyítanak: Pest-Budán és a
nagyobb színházi központokban a színjatéktípus a legkedveltebbek és a
leglátogatottabbak közé tartozott, és legalább a mezövarosok szintjéig megtalálta
célzott közönségét. S ha ehhez hozzávesszük, hogy a reformkor végén a színház a
legnagyobb hatókörű művészeti ag, hiszen a Nemzeti Színház egy teltházas
előadásának közönséglétszama is felülhaladta az 1848 elötti legnagyobb könyvsikert,
Petőfi versei 1847. évi összkiadásának példányszámát, s országszerte olyanok is
élvezték a népszínmüelöadasokat, akik írni-olvasni sem tudtak - talán igazolni tudtuk
nyitótételünket, hogy a korai népszínmüvet tekinthetjük az 1840-es évek
reprezentatív színjátéktípusának.

Az új, részben közösségi vonásokat tükröző magatartásnormák kialakulása 1848-
ban a polgári forradalom törvényekbe foglalt eredményeinek birtokában meg torpa nt.
A Csikósról a Budapesti Divatlap 1848. július 13-i száma már ezt írta: "A darabnak
azon része, melly a földesurasag és nyomatott paraszt jobbágy közti viszonyt akarja
feltüntetni. most már egészen kimaradhatna." A forradalom védelme ismét új
magatartásnormákat követelt. Erre utalnak azok a vidéken játszott, szövegükben és
dallamukban elveszett darabok, amelyek mögött akár népszínmüvet is sejthetünk: a
Nagyváradon bemutatott, Fodor Pál tollából való Egy magyar önkénytes (1848. július
17.), Szuper Károly A tömeges népfe/kelés c. darabja (Kecskemét, 1848. december
17.), a debreceni Ökröss Bálint Batthyány Lajos miniszterelnöknek ajánlott
Szabadság, egyenlőség, testvériség c. munkája, vagy a Kolozsvárott tomboló sikert
aratott Márcziusi napok (Dózsa Dániel) és Márczius l S-ike (Csörgey Kiss Dávid) c.
produkciók. Minthogy azonban sem az 1846-1848-ban jelentkezett, a liberális
népfogalomból kinövö, de azt túl is haladó magatartásformákat propagáló új
népszínműhullám, sem a forradalom és szabadságharc másfél éve alatt
megfogalmazódott, időszerű viselkedési és nyilvánossági normarendszer nem
teljesedhetett ki - 1849 után a korábbi, az 1843 és 1846 közötti állapotra
visszautalóan -, szükségszerüen megkezdődött a népszínmü alakváltozása.
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Táji különbségek és regionális sajátosságok a 19. századi
népszínmúvekben

Kolta Magdolna

A népszínmű terminussal a mai irodalomtörténészi, művelödéstörténészi
értékítélet egyértelműen a silányságot, a művi, alsagos világábrázolást, az igény-
telenséget, gondolatnéLküliséget, a népi kultüra eltorzított, fényesre lakkozott hazug
idilljét állítja párba. Népszínmű és népmüvészet fényévnyi távolságban vannak egy-
mástól, egymáshoz közelíthetetlen világokat alkotnak, a műfaj néprajzi szempontból
értékelhetetlen. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a népszínmű több évtizedes
története ne kínálna a népi kultúra képének alakulása szempontjaból fontos
tanulságokat.

Az egyik vizsgálati szempont szerint végig követhetjük a népszínmü műfaj hosszú
útját addig a stilizáltságig, életidegenségig, amely a mai elutasító közértékítéletet in-
dokolja. E vizsgálódás során ki kell derülnie, szükségszerü volt-e az ilyen irányú
alakulás, vagy - s ez a másik vizsgálati szempont - voltak a müfaj életében olyan cso-
mópontok, melyek tényleges lehetőséget nyújtottak egy realisztikusabb. hűségesebb
népábrázolásra. Erre a dilemmára az "etnográfiai", ill. "nemzetiségi" népszínműnek
nevezett darabok szolgálnak indokul, hiszen pl. a korabeli kritikák fényében úgy tűn-
hetne, ezekben hűséges, olykor túl is tengö népszokás-, ill. népviseletábrázolással van
dolgunk.

Elemzésünk kiindulópontjaként le kell szögeznünk, hogy a népszínmű mindenestül
városi műfaj, szerzöi városlakó értelmiségiek, a közönség a polgári osztályhierarchia
különbözö pontjain élő pesti polgárokból verbuválódik. A színházüzem a népszínmű
helyét mindig a szörakoztatás kategöríajaban jelölte ki, a köznép mulattatására szánt,
könnyű fajsúlyú, látványos darabként. A népszínmüvet vasárnapi, népi müfajként
"találták fel". Más kérdés, hogy a hazafias érzés konjunktúrái idején a népszínmú
müsoron tartásának, "ápolásának" ideológiai körítést adtak.

A liberális negyvenes évek hangulatában a szórakoztatásnál nem volt csekélyebb
jelentőségű az sem, hogy a Nemzeti Színház a népszínmü programjával az egész
nemzet mulattatására hivatott intézmény, a köznép színháza is lett.l Ez
természetesen a nép erkölcsi nemesítésének szándékát is jelentette, meg a nép
erkölcsi tisztaságának megismertetését is a nem népi közönségrétegekkel. Az első,
1843-as népszínmű-pályázatot "egy, a népéletból merített, minden aljasságtói ment,
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jó irányú látványos színmüre (hirdetik), mely által a köznép is a színházba
édesgettetvén, ízlése nemesbíttessékt.é A pályázat nyertese a Szökött katona lett, s ezt
ideáltípusnak tekintve megszületett a műfaj elmélete, az érdekegyesítő népszínmü,
ill. az egész nemzetet, vagyis a köznépet is mulattató Nemzeti Színház programja.
Szigligeti szerint "a tartalom határozván a népszínmüben, a cím szerint a népies
elemnek kellene túlnyomónak lenni, de a népszínmüírök a népet eleitől fogva a
legtágabb értelemben vették, s körébe nem csupán a parasztokat, hanem az összes
alsó középosztályt is belefoglalták, sőt (...) a magasabb rangúakat is szerepeltették,
nézetem szerint igen helyesen, mert csak parasztokkal, azoknak együgyú észjárása,
eszmétlensége, műveletlensége még komikai színezet s összes naívságuk mellett is, a
dráma csakhamar egyhangú és unalmas lett volna".3 A népszínmü kapcsolata a
bohözattal, az egyik záloga volt annak, hogy szórakoztató, vasárnapi darabként a
néphez szólhasson. Ugyanakkor a műfaj szükséges követelménye a nem népies, tehát
nem is humoros, "komoly" elern.'

A népszínmü szerepe Pest színházi életében a szabadságharc után gyökeresen
megváltozott, a liberális, népet pallérozó szándék elhalt, az érdekegyesítés megszünt
gondolkodásirányító program lenni, de az ötvenes évek politikai elnyomásának
légkörében a népszínmü nem kevésbé jelentős szerepet kapott.

A magyar falu képe, a népi alakok vígasztaltak, enyhítették a honfibánatot. A
népszínmü "elnyomattatásunk, szomorú politikai helyzetünk kinyomata, sebzett és
bútelt kedélyünk tükre, hosszú melankólía, melynek hatása alatt legfájdalmasabb
hurjaink is megrezdülnek (...) Hiszen mintegy megnyugvásunkra szolgált, legalább itt,
a színen meggyőződhetni magyarságunk, valamint általában létünk felől, s e
megnyugvásunkban némi örömet is találtunk, szemlélhetni az eredeti és romlatlan
magyar népéletet, melyekkor egyedül volt ment az idegen elemtől."5

A Cigány jól mutatja a műfaj átmeneti állapotát: hiszen a módos gazda, az öreg
cigány gyerekei és a művészetkedvelö, az östehetség cigányhegedűst felfedező
földesúr happy endes egymásra találása a negyvenes évek hangulatát őrzi. Mégis, ez a
darab már a népi elemet teszi kizárólagos cselekményhordozóvá, a gróf megjelenése
az utolsó jelenetben hamisítatlan deus ex machina. A sírva vígadó közhangulat nem a
falu különbözö rétegeinek egyesülésére, hanem az eszményített, mélabús cigányfi-
gurára figyelt, aki "honfibánatban osztozó, s e bánatot oszlató társa volt a
magyamak'tv

A népszínművek adták az ötvenes évek Pestjének rebellis zamatú slágereit is.
Nagyrészt ezek a műnépdalok és a hálás karakterszerepek segítették a nép
romantikus ideálképének kialakulását." A színész Tamássy József vált a népi figura
megtestesítójévé. Az árvalányhajas pörge kalapban, szűrben, karikás ostorral
sétálgató, cigányozó, duhaj férfi személyisége az ötvenes évek végének népíes divatját
túlélve, a fiktív magyar népet mutatta be az európaizálódó, nagyvárosiasodó
budapesti közönségnek, és egyben a népszínművek és a falu- hangulatának
összhangját demonstrálta. Csakhogy ez a világ már az ötvenes évek végének nemzeti
színházi közönsége számára is fogyatkozó érdekességgel bírt. Noha a közvélemény
szemében a jó magyarság ismérve még a népszínműhöz, a romantikus münépdalhoz
való viszony volt, Festetics Leó irányításának idején visszaszorult a müsorröl. A Pesti
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Napló ironikusan reagált erre: "a darabokat ma gatyás és nem. gatyás darabokra
osztják. Kinek lenne kedve efféle szalonnabűzös darabokat nézni? A magyar
parasztnál sokkal többet érnek a francia proletariátusok, német szobalányok és
Kasperlik. "8

Bár háttérbe szorításukat a főrangú intendás nemzetietlen merényleteként
könyvelték el, mégis annak első jele volt, hogy miután a népszínmü is elvesztette
liberális érdekegyesítő tartalmat, a nép pallérozásának szándéka is kikopott a gyakor-
latilag udvari intézményként müködö színház programjaból. az átalakulóban lévő
közönség számára - ahogy Szigligeti jósoltá - "csakhamar unalmassá váltak" a "gyatyás
darabok". Míg meg nem érkezett Pestre Balaha Lujza, hogy inkább önmaga, mint a
műfaj iránt, újraélessze az érdeklodést, nem is született új darab, 1863-1871 között
nem volt új népszínmü bernutatö.?

A hatvanas évek végére, a nemzeti elnyomás megszünte, a politikai élet fellendülte
azt a hazafias töltetet is semlegesítette, amely a müfaj abszolutizmuskori hátterét
adta. Ahogy a vitairatszerzö Vajda Viktor fogalmazott: "Politikai helyzetünk
javultával, midön a nemzeti élet a közmüveltségben, az előkelőbb és értelmes körök
rétegében is nyilvánultságra jutott, a népszínmü teljesen elveszté jelentöségét (...)
csekély jelentősége dacára sokkal erősebben gyökeret vert a köznapí s általában a
gyakorlati életben, semmint alkatából kifolyólag feltételezni Ieherne.?"

A politikai tartaimát, nemes hevülerét elvesztett népszínmü nem örizhette meg a
lassan középosztályivá váló közönséges hazafias érdeklődését. A dilemmából több
kiút kinálkozott. Gyulai Pál elképzelése szerint az énekes részekból az operett, a
komikai vonalból a bohózat, az ún, "komoly" elemből a népdráma. ill. a társadalmi
dráma felé vinne a fejlődés útja. II

Az 1870-es évek elején még csak annyi volt biztos a népszínmüvet illetően, hogy "a
polgári osztály alsóbb rétegeiből veszi személyeit't.V

Szigligeti megfogalmazása szerint "oly népíes drámák dalokkal, mílyeneket a
legelső drámai műintézetben is adnak dalok nélkül, komolyabb részök éppoly erős és
jellemző játékot kíván, mint a középfajú drámák".13 A népszínmü átmeneti állapota
ezekben az években szárnos olyan darabot eredményezett, mely városi kispolgári
környezetben játszódott. Szigligeti tudatosan törekedett is arra, hogy ének és tánc
nélkül, különbözö társadalmi helyzetű szereplöket felvonultatva, kibillentse a műfajt
a társadalmi dráma felé.

Az 1873-as nemzeti szinházi népszínmü-palyazat eszempontból fordulopontot
jelent, hiszen a felhivás szerint "aránylagos becs mellett az oly népszínmünek előny
adatik, melyben a népies elem túlsúlyban van".14 Az itt kijelölt irány diadalra juttatója
A falu rossza lett, mely a népdráma és népszínmü közötti dilemmát az utóbbi javára
döntötte le. Szereplöi már kízarölag a nép fiai, azaz a népfogalom azonosul a falusi
paraszttal.P A korabeli elemzők által finoman "stilizáltnak" nevezett népszinművek
középpontjában álló szerelmi történet tiszta melodráma, emellett a "komoly elem"
teljesen kikapcsolódik, igy a dramaturgiai súlypont áthelyezödik a meséröl, a
mondanivalóról a népdalra, táncra.

A központi szerelmi történet melodramatikus bonyolítása tökéletesen
életidegenné teszi a történetet, a szerelmes parasztlányok-legények áldozatai a
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történetnek, semmi más dolguk, mint hogy minél többször, minél szebben eldaloljak
veszélybe sodródó szerelmük allhatatosságat.l'' Ezt a fajta stilizálást ellensúlyozza,
élénkíti a mellékszereplök bonyolította cselekményszál. Mivel Blaháné nem
karakterszínésznö volt, a népszínmüvek mellékalakjaí, vagyis a sztori egyre inkább
háttérbe szorult, s a stilizált szerelmi történet állt az előtérben. Ez segített is a
gyengébb szerzöknek, "elvitte" a darabot, nem kellett túl sok műgondot fordítani a
prözai részek kidolgozására. Viszont fennmaradásának záloga az énekes sztár volt.
Szigligetit a reformkori liberális hagyományok őrzésének szándéka mellett
valószinűleg a jö énekesek hiánya is befolyásolta kísérletében a zene nélküli
népdráma megteremtésére. 1871 után, Blaha Lujza Pestre kerülése, sikere nyomán
négy év alatt három sikeres népszínmü-palyazat anyaga lenditette fel a műfajt. A
népszínmü új víragkoraról, új népszínmüíröi nemzedékről beszéltek, s 1875 táján, a
budapesti Népszínhaz épp ebből a "virágzásból" merítette ideológiáját, nemzeti
színezetét, s a stilizált szavaló-éneklő stílusból asszimiláló programját: "nem a liberalis
eszmék vonzerejével, hanem a zamatos magyarsággal, a szép népdalokkal kell és
lehet megszerezni az idegenajkúak szímpátíajats.l?

Jóllehet, a népszínmü mindig is a többi drámai müfajnal erősebben kötödött a
színészekhez, hiszen a sorozatban gyártott darabok sematikus népi figuráinak
egyénitése kizárólag az ö dolguk volt, Balháné szerepe a műfaj életében nem pusztán
a vonzó, jö hangú énekesnöé, akire színházak és darabok épülnek. Személyisége volt
a műfajkonstituáló tényező, ahogy később elemzö cikkekben olvashatjuk: "játszi
érzelmessége visszariad a merészebb drámaiságtól, sötétebb színektöl, a valóság
'puszta-nyers' abrazoíasatör.l" De Blaha egyénisége nem pusztán a realisztikusabb
játékmodorral nem egyezett, nemcsak azt akadályozta, hogy akár az erőteljesebb,
harsányabb komikum uralja a színpadot, hanem azt is gátolta, hogy a zenés-táncos
népszínmű átcsússzon az operett határmezsgyéjén. A kedves, szelíd, szolid játék-
modorú Blahához nem illett a harsanysag, a direktebb, erotikusabb játékmodor.
Megmaradt a nemzet csalogányának, noha a Népszínházban sok operettszerepet is
eljátszott, ezekben soha nem volt olyan sikere, mint a tisztalelkű vagy akár hamiskás
parasztlányok megformálójaként.

Szigorúan prózai népdráma vagy operett mellett lehetett volna a népszínműböl
látványos-egzotikus müfaj is, mely hatásos és változatos népszokásokat,
népviseleteket vonultat fel. S valóban, a hetvenes évek elején, a műfaj liberális és
stilizált változata közötti átmeneti állomásként megjelentek az ún. "etnográfiai"
népszínmüvek. A hitelesség illúziójával kecsegtetö, egyben a látvány és
kuriózuméhséget is kielégítö sorozat a magyar parasztról, az idilli falusi életről
alkotott ideálkép rögzülésének egyik hatásos eszköze lett.

Az etnográfiai irányzat legfőbb képviselőjeként Abonyi Lajost szokás emlegetni,
akinek műveiben, mint életműve elernzöje írja: "az alföldi, Tisza menti falu népének
bájos, idillikus élete tárul fel... a népnek románcai, nótái, meséi ragadják meg
Abonyit, s ezt mély érzéssel, zamatos magyarsággal adja elő, szinte balladás
sietséggel, drámaisággalr.l? "...beszédmódjaban a nép saját szavait használja, beszövi a
nép által használt hasonlatokat, szólásmódokat, sőt a Siroki románcban még a
tájkiejtést is."20
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A betyár kendóje, az irányzat mintadarabja. Bemutatöjakor a Vasárnapi Újság
kritikusa így lelkendezik: "...ezúttal a színpadon mind a bútorzatok, mind az
öltözékek nem oly tarkabarka minden jellegnélküliséget mutattak, hanem híven
voltak összeválogatva, s az Abony környékbelí népviselet föltűntetése teljesen
sikerült".21

Ezzel szemben a Nemzeti Színház jelmezkönyvének tanúsága szerint ez a hűség
azért nem volt tökéletes, hiszen Blaha Lujzának és Tamássynak, a két főszereplőnek
csak részben készültek új jelmezek, Blaha pl. kapott egy vörös virágos kartonruhát
pruszlikkal, köténnyel, kendővel, a betörési jelentben, mikor férfiruhát visel, Tamássy
a Csikósbeli fekete ingét, gatyáját hordta, hozzá a Trubadúr ezüstzsinórozású
parasztmellényét, fehér posztószűrrel. Az epízodisták pedig az Abony környéki
népviselet jegyében gyöngyösi mentét, meg egri kalapot viseltek.22

A Székelyföldön címü Berezik Árpád darabot nem lehet megvádolni különösebb
néprajzi hitelességgel, hiszen a helyszíntől eltekintve, semmi sem köti a bonyolult
krimicselekményt a Székelyföldhöz. mégis hatásos színpadi megjelenítest kapott.

A Nemzeti Színház jelmezkönyve szerint Bucsella, román nagyúr alakítója ugyan
saját ruhájában játszik, kiegészítésül Tamássy kalapját kapja meg a Betyár kendójéMI,
meg egy kék bojtos fezt. Csaknem minden férfi szereplö (így a teljes férfikar is) új
székely szalmakalapot, meg durva posztózekét, mellényt kap. A két női föszereplö
jelmezei főként a színhatás szerint lettek kiválasztva, Felekiné kék, Blaháné rózsaszín
pruszlikban, kötényben jelenik meg a második felvonásban. A nyolc oláh lányból és
fiúból álló tánckar pedig szintén új jelmezben táncol: fehér vászoningben,
szoknyában, ripszszalagból készült övben, piros csizmában (ill. bocskorban), elöl-
hátul zöld ripszból készült, hosszú, rojtos katrinca, két sor arany- és ezüstpénztüzér a
fejükön és két sor sima gyöngytüzér a nyakukon. Egyszóval színpompas, látványos
lehetett a darab kiállítása, a későbbi visszaemlékező ezt állítja például a színházak elé,
s minden elemzöje kiemeli, hogy bővében volt a színpadon az oláh tánc, a borvizes
taliga, sőt, az udvarhelyszéki székelyház díszletét a bécsi világtárlati székelyház
mintájára építették fe1.23

Ezzel a - ha nem is hűséges, de igényes - kiállítással szemben, panaszolja Váradi
Antal l877-es cikke: "ha külföldi ember megnézi népszínműveink néhányat, melyek
az ország legkülönbözőbb részein játszanak, azon meggyőződésre jut, hogy a magyar
nép Kárpátoktói az Adriáig egyenruhában jár, mivel a színpadon tényleg úgy is
vagyon. Pedig a magyar népviselet a festőiségnek egész tárháza, mely amellett, hogy
némely vonásaiban egységes következetes, egészében végtelen változatosságot
nyújt... E tekintetben örvendetes kísérletül tette meg a Nemzeti Színház a legelső
lépést Berezik Árpád Székelyföldönjében, amely egyenes útmutatás volt arra, miként
lehetne magunkkal saját hazai népviseleteínk szépségét megismertetni. A népszínmü
új házában azonban ezt eddig figyelmen kívül hagyták ... A népviselet feltüntetésé
által keltett hatást maradandóvá lehetne tenni anélkül, hogy az nagyobb fáradságba
vagy költségbe kerülne, a külsöségek hatásának feltétele a változatosság, ami gazdag
népviseleti válfajainknál bővében megvan - csak hűnek kellene tehát lenni a
meglévőhöz s gondosabbnak az ismeretlenebb iránt -, s a külsö hatás ezen feltétel is
állandósítva leendene".24
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A kritikák, irodalomtörténeti összefoglalások tanúsága szerint mindazok a nép-
színművek, amelyek valamiféle hitelesség ambíciójával léptek fel, ezt elsősorban a
környezetrajz tájszerűségében, a kiállítás egzotikus voltában akarták elérni. Ez a
törekvés azonban befektetést igényelt a színhaztól, hiszen a népszínmüben rejlő
látványelemek a színházi költségvetés függvényében lehettek színpompásak és
változatosságra törekvök. Ez a módszer felcsigázhatta volna a városi közönség
érdeklődését, ahogy egy újságcikk írja, a magyar népviseletet "a fővárosi közönség
csak nagyon is hézagosan ösmeri, Nem látnak más népviseletet, mint a gyolcs-Jobogös
ingujjas ruhákat és legföljebb egy-egy tót viseletet, ezt sem a legigazibb formájában.
Oe hány festői változata van a magyar népviseletnek, amelyek bemutatását hálásan
fogadná a közönség .... ott van a torockói viselet, oly gazdag és festői, hogy bizony
érdemes színpad ra vinni. Ezt a fővárosi közönség éppoly kevéssé ismeri, mint a
vidéki .... De a szabolcsi, somogyi, hajdú megyei viselet is elütő a többitől és szintén
festői, a székely és szász népviseletet pedig csak a kiállításokról ösmeri a közönség. A
színpadról száműzve van. A népszokásoknak is annyi változata van, a népéletnek
annyi jóízű és eredeti alakja, hogy kimeríthetetlen forrásai volnának a
é ' N' ókn k "25n pszmmulT a ....
Ugyanakkor Kazár Emil Kincskeres6k címü műve, hiába kezdődik a fonókában, ez

inkább hálás fogas a kezdés dramaturgiai nehézségeínekmegoldasara, hiszen a fonó
ideális helyszín arra, hogy ott bárki megjelenhessen, és a cselekményt időben meg-
előző valamennyi eseményt megtárgyalhassa. A darabot betlehemes játék zárja le, de
ez inkább csak humorforrásul szolgal, hiszen gyerekek énekelnek, eltorzított
szöveget, pl. csordapásztorok helyett torzsapásztorokról. Ugyancsak szimpla
bohózetelemnek tekinthetőek a kincskeresési, meg a térjfogasi babonaságokat
felsoroló, sőt megjelenítő szövegrészek is. Szárnos példát hozhatnánk még arra, hogy
a népszokás kuriózumból inkább bohözatelemmé alakult. Még a kritikákban is
nyoma maradt tehát, hogy a népszínmü kihagyta a lehetőséget, hogy látványossággá
alakuljon át. A háttérben megint csak Blaha Lujzát találjuk, akinek népszerűsége
feleslegessé tette a viszonylag költséges látványelemeket. A Népszínház pl., mely
fennen hirdette elkötelezettségét a népszínmü mellett, igazán nem részesítette
fejedelmi ellátásban bemutatott népszínműveit. Még Verö György, a Népszínház
történetének igazán elfogult krónikása is azt írja, hogy "a visszavisszatérő falvak
keretében s alig változó viseletekben látják a népet majd mindenik (népszínműben),
amelyekből teljesen hiányzik a stílegység. ...A nők maguk szerzik be paraszti
jelmezeiket, amelyek csak abban egyöntetűek, hogy semmiféle táj viseletévei nem
azonosak".26 Összehasonlításul elég egyetlen adat: csak A kis menyecske című Lecocq
operetthez 130 új jelmezt varratott a színház.27 A népszínmü legfőbb, sőt egyetlen
vonzereje Blaha Lujza lévén, a színház nem fektetett különösebb energiát a
hitelesség illúziójába, a szép kiállitásba. Ahogy egy indulatos kritikus 1893-ban írta:
"Ez a népszínmü recípéje: Végy egy tarisznyára való Blahánét, keverd jól össze
Vidorral, szórj közéjük különbözö népdalnak csúfolt jódlinótát, fűszerezd cigánnyal,
falusi pappal, zsidóval, daloló néppel...".28
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Ez ún. etnográfiai népszínmüvek mülö divatját a hetvenes évek elején épp Blaha

Lujza feltünésé és elsöprö népszerűsége miatt nem volt szükséges kihasználni,
kínalkozott könnyebb, olcsóbb megoldás is.

A népszínmüveknek van egy olyan témacsoportja, mely első pillantásra mintha
jobban törekedne az etnográfiai hitelességre. A nemzetiségi népszínmüveket tüzete-
sebben megvizsgálva azonban arra jutunk, hogy ezeknek a daraboknak a nemzeti-
ségekröl alkotott képe igencsak felemás.

Egyrészt tótok, szerbek, svábok igen gyakori vendégek a magyar színpadon,
csakúgy, mint az emancipálódó zsidók. Első pillantásra ez megtévesztö: mintha a
magyar drámairodalom foglalkozott volna a nemzetiségi kérdéssel, az asszimilációval.
Korántsem. "Népünk sem a tótot, sem a svábot, sem a cigányt, sem más nemzetiséget
nem vesz komolyan, legtöbbször puszta megjelenéseikkel is megnevettetik. Ennél
fogva a nemzetiségeket leginkább komikus helyzetekben mutatják be. "29 A
nemzetiségeket nem helyzetük, politikai érdekességük segitette színpadra, pusztán
másságuk, értsd: viccességük. A zsidó kocsmárosok, kereskedők is megmaradtak
furcsa beszédű, furcsa öltözetű Grünöknek, Régiknek, Nániknak, amolyan
lenéznivalö, de ártalmatlan, mókás embereknek.é"

Az egyik legsikeresebb nemzetiségi népszínmü Almási Tihamér A lÓl leány című
darabja, mely 1882-es bemutatóját követöen 129-szer került színre, természetesen
Blahánéval a főszerepben. Szükség is volt az ő vonzerejére, ugyanis a kritikák és
visszaemlékezések tanúságtétele szerint a tötos dialektus ellenérzést keltett a
közönségben, s Blahánénak kellett "lényének egész szeretetrernéltö voltával egyensú-
lyozni a magyarul hangzó nemzetiségi vonást".31 A "hamisítatlan tótos dialektus"
mellett a hatást fokozták a "festői eredeti liptömegyei kosztümök, melyhez a mintát
az iparmüzeurn etnográfiai gyűjteménye szolgáltatta".32 A kritika részletesen le is írja
ezt a kosztümöt, mely "az utolsó redöig liptömegyei tót ruha. Egészen föl a derékig
sűrű rakott ráncokba szedett fehér tótvászon szoknya, fekete gyolcs kötény alul vörös
hímzett szegéllyel, zöld bársony pruszlik, tarka hímzéssei, ingváll, könyökig érő
ujjakkal. Az ujjakon végigfutó áttört csipkebetét, s alján csipkefodor. A nyakon több-
soros csillogó kalarisgyöngy, a hosszú hajfonat tövében többszínű lelógó virágos
pántlika. Az egész festői öltözéket még egy pár fekete csizma egészüi ki elöl vörös tör
mintájú himzéssel."33 Tegyük azért hozzá, hogy a történet szerint ez a csipkébe-bár-
sonyba öltözött kisasszony részesaratóként érkezik az alföldi faluba. A falu és az
idegen, kívülálló, "más" konfliktusa majd összeédesedése nem ás mélyebbre, mint
például Lukácsy Sándor Vereshajú című darabja, mely a vörös hajú lány iránti
előítéletek körül bonyolítja cselekményét.

Tót helyett lehetett persze románokat vagy szerbeket is választani: Klárné Angyal
Ilka A Szép Darinka című népszínművében pl. szerb medvetáncoltatók érkeznek a
magyar faluba, gazdag, "csupa arany" ruhában, s a falu egyenként jár vendégségbe a
szállásadókhoz, hogy megbámulják "az eleven törököket". A testvériség érzése, a
derűs barátkozás légköre lengi be a darabot, hiszen szerb és magyar népdalok
versengenek, melyik a szebb, kólót is táncolnak persze, s végül a szerb lány
nagylekűsége (és vagyona) menti meg magyar szerelme apját attól, hogy kiderüljön,
sikkasztott.
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A testvériesülést a Cine mintye címü darab szereplöi sem kerülik el: magyarok és
románok egyenesen a Rákóczi induló hangjainál békülnek ki, fenyegetözések és
konfliktusok után. Ahogy a Pesti Hírlap kritikusa írja: "Tót, sváb és cigány drámák
után az oláh fáták, rumuny emberek életének néhány jelenetét szivesen látta a
közönség, "34

A kuriözuméhség hívta életre ezeket a nemzetiségi népszínmüveket: a sztereotíp
magyar népviseletek után a Flárika szerelmének pakularjai medvenapot ünnepelnek,
aCigányéletben cigányesküvőt látunk, s egy magyar parasztfigurát, aki mindenáron
cigánylányt akarván feleségül venni nevetést is fakaszt, hisz acigánysoron ő az idegen.
A kuriózumot itt már nem is a kiállitásban kínálkozó látványos elemek jelentik,
hanem az idegen szereplök felvonultatása. Ez pedig szükségszerüen viszi félre a
műfajt: hisz sem a témában rejlő gondolati lehetőségeket, sem a látványosságot
kínáló elemeket nem használják ki a szerzök, megelégednek a más öltözetű, beszédű
emberek viccességéböl adódó poénokkal, vagy igen kétes értékű moralizálással azon,
lehet-e becsületes valaki, ha nem magyar.

A népszínmű stilizált formája bejárta a hetvenes évek elején megkezdett útját,
menthetetlenül, de kritikai ellenhang nélkül válhatott egyeduralkodó
anakronizmussá. A sztárok személye fenntartotta a speciális magyar müfaj iránt az
érdeklödést, a hazafi kulissza ottmaradhatott a korszak hátterében, belehazudhatóvá
vált a polgári szörakoztatóüzembe a nemzeti müvészet ápolásának nemes feladata, s
megnyugvásuI szolgált, hogy a fővárosi közönség, melynek semmiféle érintkezési
pontja nem volt a faluval, szilárd meggyözödéssé alakuló képét a magyar parasztról,
nem látta mghazudtolva a színpadon sem. A népszínművek népe becsületes, okos,
kevésbeszédű. A tiszta parasztok lakta tiszta magyar falu idilljéhez hozzátartozik a
falu egységének feltételezése is: a fontos események mindig a "nép" előtt történnek, s
a finálé mindig tüzes csárdás, mely a szilárdnak hirdetett világrend erkölcsiségének
győzelmét ünnepli.

A népszínmű e rögzült formájának kortársi megítélésére idézzünk két szélsőséges
véleményt, Váradi Antalét és Adyét. Váradi szerint: "A nép tiszta jelleme, őseredeti
költészete, idilli világa zöld szigetül kínálkozik a kor mocskos habjai között: a nép
melynek naívsága bölcsesség, s szíve átlátszó, mint a tiszta víztükör, egy élő tiltakozás
lehet minden baláradat ellen."35 Ady kicsit másként fogalmaz A piros bugyellárisról
írott kritikájában: ft A népszínmü abban az alakjában, melyben azt a nagy népszínmü-
írok tették kedveltté, napjainkban már élvezhetetlen .... ne legyen a színpadra vitt
paraszt egy daloló mesealak, ... igazságot, életet a népszínműbe, mert a színpad nem
cirkuszporond, s a századvég embere nem kardnyelésen ámuló atyafi.,,36.
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Lisznyai Kálmán és a palócok regionális népi múveltségének
romantikus képe

Szilágyi Márton

Lisznyai Kálmán, egykori Tízek Társaságának tagja országos népszerüségét egy
1851-ben megjelent verseskötetének köszönhette, a Palóc dalok címűnek. A címvá-
lasztás nem volt magától értetödö az életrajz és a pálya korábbi szakaszának ismere-
tében. Lisznyai ugyanis székely szarmazasü.! mégis egy másik népcsoport mellett
döntött. Ez a döntés persze nem kizárólag ideologikus volt, hiszen a költö Nógrádban
nevelkedett, s kortársai azt is megörökítették, hogy palócosan beszélt. "Eddig is res-
pectaltalak már én téged, most pedig mióta tudom, hogy fás kerted van, mellyben
már az oltványok is teremnek plane im6adlak, mint Lisznyai sógorom (mert nöm
testvér gyermek vele) Petöfit; ..." - írta Tompa Mihály Aranynak 1851-ben;2 Jókai
pedig visszaemlékezésében szentelt néhány sort Lisznyainak; ez is arról árulkodik,
hogy a palóc dialektus színezte a költö beszédét: "Hanem a hahota öt [Lisznyait] nem
zavarja meg; folytatja a mit elkezdett olyan éles hangon, mint a trombita, s utóbb a
hallgatót átjárja az amelegség, mely szavait izzóvá teszi, elfeledi tréfás modorát,
palócz kiejtését, s tapsol neki."3 Maga a tájszólás azonban még nem indokolná a
palócok felé fordulást.f

Lisznyai a kötet előszavában azzal érvel, hogy "e legeredetibb magyarfaj között
töltöttem el a játékos gyermekkort, s sühederkoromban résztvettem ünnepeikben.
játékaikban, toraikban, szüreteik- s ternetéseiken.P E sorokban a legárulkodóbb nem
a személyes kötödés megvallása, hanem a palócság "legeredetibb magyarfajnak" neve-
zése. Ez a gondolat egy sajátos eszme történeti ív állomása.

Az Anonymus-kiadással (először 1746.) megélénkülő östörténeti érdeklődés rá-
irányította a figyelmet azokra a magyar nyelvű etnikumokra, amelyek karakte-
risztikusan elkülönültek a többitől." 1801-ben egy latin nyelvű, a kunokról és
jászokról szóló munkában már fel is merül a palócok másságának östörténeti
magyarázata (azaz a kun és palóc nép azonosítása), s ez megmarad akkor is, amikor
jóval később magyar fordításban megjelenik ez az értekezés.? A másság itt kizáró-
lagosan nyelvi-nyelvjárási eltérést jelentett. Ugyanez figyelhető meg Pápay Sámuel
1808-as magyar irodalomtörténetében is. A dialektusokat három osztályba sorolja, dc
hangsúlyozza, hogy ennél több nyelvjárás létezik, például a palóc is besorclhatatlan.f
ugyanakkor viszont lokalizal]a is a népcsoportot: "A' Palótzok pedig legjobban
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megkülönböztetik magokat Nógrád, Gömör, Borsod, és Heves Vármegyék
összeütköző vidékén ..."9

A sajátos táji különbségek ilyen értékelésmentes fölmutatása mellett az irodalom
populárisabb ága belopta a köztudatba a másságnak nyelvi humorforrásként való
értelmezését. Ez a szemlélet ugyancsak a 'más etnikum = másként beszélő' képletre
épült ra, de kiterjedt a mentalitásbeli furcsaságok kinevettetésére is: a másként
beszélő másként is viselkedik. Ez a folyamat némileg rokonítható a felvilágosodás
korszakának "jö vadember" képzetével is.10 Gvadányi József "istenmezei palóca"
mellett.l! Gaal György "tudós palótza" példázza ezt a legjobban. Ez utóbbi szerzönél
vannak utalások a dialektus ra ("Hogy hogy társalkodna ez a' vadász egy Palótz Kisasz-
szonnyal? Holott a' Palótz nyelvet sem nem érti, se nem betsüli, azértis valóban nem
is érdemes egy magyar Palótz Kisaszszonynak társaságára."),12 de ennél lényegesebb,
hogy a palóc főhős a természetes értelem képviselője, egyszerre bölcsebb és balgább
a környzeténél, ezért kinevethetö. Ennek a megközelitésnek számos folytatója akadt.
Czuczor Gergely anekdotája után,13 amely még egy magasabb irodalmi igény szülötte
volt, a 19. századi adomagyűjtemények és vicclapok szórványosan, de összességében
nem ritkán ábrázolják igy a palöcot.l+ A század végén azonban már inkább a cigányok
és a székelyek, kisebb részben a zsidók veszik át az anekdotákban ezt a szerepet, s
napjainkra szinte teljesen kikopott a palóc az anekdotákból.P

Az e népcsoport iránti szakirányú érdeklődés legelőször a Tudományos Gyűj-
temény 1.kötetében fogalmazódott meg komplex kutatási programként is elemezhető
felhívásban. "Több század óta laknak országunkban a' Palótzok, 's több század óta
állandóan fentartották régi, magyarságokat, 's mai napig is kevésé [síel] esméretes
nyelvbéli különösségeiket, bár a' Magyar Nemzet nagyobb része, engedvén a' változó
szokásnak, öseink nyelvét sokakban igen elváltoztatta.tl'' Ezekben a sorokban az
adatgyűjtés igénye összefonódik egy sajátos prekoncepcióval, amely már Horváth
Péter 1801-es munkájából ismerős lehet: a palócsag östörténeti magyarázatot
nyújthat, hiszen ami sajátos, az egyben ősi is. Ez a tudós törekvés azonban számot
kell, hogy vessen a palócot anekdotahősnek tekintő szemlélettel, ezért a pályázatot
igyekszik megfosztani a nevetségesség árnyékától: "Sokan tréfára fogják venni e'
dolgot, 's előre kinevetik ezen Jutalom tételt: de a' tudatlanságon szánakodni lehet,
mert ezek nem tudják, hogy a' Szepesi Németeknek és az Erdélyi Szászoknak már
Idiotikonjok vagyon; nem tudják, hogy az, a' mit tréfának, nevetségnek tartanak, nagy
és fontos igazságokra és következtetésekre vezethet.v? A felhívás névtelenül, "Egy
hazafi" aláírással jelent meg, de Horvát Istvánnak egy Szeder Fábiánhoz irt leveléből
egyértelműen kiderül, hogy a jutalmat Horvát tűzte ki: nÉn tettem a' Palótzokról
1817-ben a' talán Előtted nem esméretlen kérdést tsekély, de mégsem megvetö
jutalom ajánlással; én állítom fö fontosságát a' Palótzság Esméretének. "18 Horvát
egyrészt Itt mond köszönetet Szedernek a ma már klasszikusnak tekintett palóc
népísmereti dolgozatáért.l? másrész megkezdi kiépíteni a 'másság mint östörténeti
magyarázat' gondolatot teljes rendszerre: "Senki nem tagadja, hogy a Palótzok
Kunok voltak; ugy de a Palótzok Magyarok, Dialectussal különbözö Magyarok, hogy
lehettek volna tehát nem Magyarok a' Kunok? Sokat, igen sokat tudnék még erről
mondani, de most futtában nyúlhattam tollamhoz."20 Néhány éven belül Horvát kész
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a koncepcióval: a palóc egyike a hat öröktől magyar nyelvű néptörzsnek (A'
Magyarok, Kunok, Jászok, Láfejűk [értsd: székelyek], Palátzok, Pártusok midenkor
hajdan is szinte úgy egy nyelvű nemzetet tettek, mint ma egy nyeívű nemzetet
tésznek."21, a dialektus a nyelvtörténeti emlékek nyelvével azonos ("Nem nevetségre
való tehát, édes Hazámfiai! a' Palótz Dialectus; 's a' helyett, hogy mi is, mint Atyáink,
ki nevessük Nyelvünknek tobb ezredesformáit, barátkozzunk inkább azokkal Nemzeti
Nyelvünk ditsősségének felfedeztetésére. ( ...) a' Debretzeni egyik XVI-dik századi
legendában, mellynek hív másával közelébb a' tiszteletre méltó Széphalom Ura, Tek.
Tudós Kazintzy Ferentz Barátom, megajándékozott, Szent Katerina neve Magerál
Mageráztatik. - Nem hibák ezek, a' mint egybe észre venni fogjátok, hanem drága
kintset nyújtó ősi különbözések.Vé Ezért sürgető feladat a palóc nyelv felgyűjtése és
megmentése az enyészettöl: "Ma a' Székel még nagy mértékben hív Lofejü
Nyelvéhez, de a' Kun többé alig ha Palótz, Az uralkodásra kapott írói nyelv lassanként
elfogja [sic!] egészen nyomni az ezeredes régi Kun vagy is Palócz Dialectust, melly a'
Magyar Nyelv tudományos megérterésére elkerülhetetlenül szükséges."23 Ennek a
gondolatnak a továbbfejlesztése lesz irodalomtörténetének az a tétele, hogy a magyar
nyelvnek csak két nyelvjárása volt: "Világosan kitetszik tehát, hogy a magyar nyelvnek
két dialektusa volt: a magyar és a palócz, de mert a Magyarok észrevették, hogy a
deák nyelvnek voltaképen dialektusa nincsen, sohasem gondoltak arra, hogy a
magyar nyelvnek is lehessen, azért azokat, akik a Mátra és Nyitra völgyében, a Balogh
völgyében, a Rábaközben, Vas és Baranya vármegyékben, meg az ország többi
részeiben laknak és a palócz nyelvet beszélik: kicsúfolták és azt mondották róluk,
hogy nevetségesen beszéllenek.t-" Ezt a felfogást 'pánpalöcnak' szeretném nevezni,
hisz ilyen formán minden, a normától eltérő dialektus palócnak minösült; ez
jelentösen eltér attól a korábbi, lokalizált palócszemlélettöl, amit Horváth Péter vagy
Pápay Sámuel képviselt. Horvát logikájából következik, hogy két hivatkozott szerzöje
közül az egyik Pálóczi Horváth, aki a göcsejíekröl, a másik Szeder, aki a nógrádiakról
értekezett, Horvát István szerit mindkét dolgozat a palócokról hozott hírt.25

Ezeket az eredményeket vette át Berzsenyi Dániel is, amikor töredékben maradt
munkájában a palóc népnév etimológiáját aparthus, pelasgus, filisteus szavakban
kereste.é" Ennél a kéziratban maradt tanulmánynál azonban fontosabb és nagyobb
hatású volt Toldy Ferenc, aki Horvát nézeteit beépítette nagy irodalomtörténeti
szintézisébe. A pán palóc felfogás jegyében palócnak mínösítette a csángó, székely
nyelvjárást eppúgy, mint a göcsejit, azzal a hangsúllyal persze, hogy ez a legősibb
magyar nyelv és népcsoport: "Ezekhez [értsd: a kazar, jász stb. nyelvekhez] képest a
palóc dialectus, mely régi épségében leginkább a Görnör, Borsod, Nógrád és
Hevesmegyék összeszögellö hegyes vidékein maradt fen, hol előkelőleg palócnak
neveztetik s határozottabban közép palócnak hivattatik, a nevezett törzsökök
különbsége szerint mai nap is több ágakra oszlik, amilyenek az éjszaki vagy is barkó
Gömörben; a déli palóc vagy göcsei Salában s részint Somogyban és Veszprémben is;
a duna drávai palóc Baranyában s az ormányságban a Dráva mellett, a csángó
Moldvában; a székely Erdélyben; végre a jászkun, de a mely a XVII. század óta nagy
részben elváltozott. Alig hibázunk, ha e palóc nyelvjárásban keressük a közönségesen
elveszettnek tartott hun vagy kun nyelvet... 11

27. S ezen a nyomon érkezünk vissza
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Lísznyaihoz, hiszen a Palóc dalok ugyanabban az évben jelenik meg, mint Toldy e
munkája. Ezekhez az előzményekhez kell mérni Lisznyai szemlélerét is.

Lísznyaí Kálmán számára a palóc nem humoros figura; ezt azért kell hangsúlyozni,
mert akortársi lírában - ráadásul Lisznyaihoz viszonylag közel álló életműben -
felbukkan ez is.28 Területileg sokkal jobban körülhatárolt népcsoportban
gondolkodik, noha nem kísérli meg pontosan rögzíteni, mit ért palócon. Ám a
versekben elszórt helymegjelölésekből egyértelmű, hogy leginkább Nógrád, kísebb
részben Heves vármegyére gondol. A versek alapvetöen nem a nyelvjárás fonetikai
állapotát kívánják megragadni; ebben különbözik Lisznyaí a szakirodalom által
gyakran emlegetett Petőfi-vers (Hlrös város az Alfódön Kecskemét) törekvésétől. Nála
ugyanis igen ritka a következetesen egy egész versen végigvitt nyelvjárásiasság, míg
Petőfi egy kísérlet erejéig erre tett sikeres próbát. A Palóc dalokban megjelenő
szemlélet szerint a palócság sokkal inkább egy sajátos szokásrendet kialakító
népcsoport - s ami még fontosabb, egy sajátos mítikus hitvilág letéteményese. Ez jelzi
a leginkább függetlenedését a hagyománytól: számára ugyanis az ősi állapotot ez
jelenti, nem a nyelvjárás. Ugyanakkor egyfolytában azt érzékelteti a versekben, hogy
a palócoknál a mítosz rendkívül erős (katolikus) vallásossággal szövödik össze. Néha
ezt külön lábjegyzetben is hangsúlyozza: "Jellemzetes eszme a palóc erős
vallásosságáról, ki ha jól esik neki valami, vagy kedveszerinti helyen van, azt mondja,
olyan jó mintha templomban volna. Olyan jó mint a templom, mint az imádság."29 Ez
volt az oka, hogy Ipolyi Arnold a Magyar Mythologiában a Palóc dalokat forrásul
használhatta; meg kell azonban jegyeznem: egyáltalán nem kritikátlanul, Perdöntő
adatként soha nem idézte Lisznyait, sőt utalt arra is, hogy nagyon hiányoznak a
forrásmegjelölések a kötetböl: "Mennyire nyerne ez nem csak szépirodalmi, de
tudományos beesében is, ha az eredeti alapot kijelölve bírnók."30 Éppen ez az Ipolyi
által nagyra értékeit, bár óvatosan kezelt metafizika volt az, amelyet Lisznyai kritikai
elmarasztalásához Erdélyi János érvként fölhasználhatott.U Lisznyai a mítoszt
központi jelentőségűnek tekintette.V ez határozta meg számára a szekasrendet és az
etikát. A palóc vendégszerető, természetesen viselkedik - ha kell féktelenül mulat, ha
kell szenvedélyesen szeret -, egyenes jellemű: ám ezek a népkarakterolögiai
jellemzők mind az egységes, tehát ősi világkép re mennek vissza. Lisznyai fontosnak
érezte - hiszen ez az igazi magyar népcsoport elengedhetetlen tartozéka - a történeti
tudat érzékeltetését is: Szent László mellett, akinek a szerepeltetése összefügg a mély
vallásosság fölmutatásával, a Mátyás-kultuszt is továbbszövi. Sajátos viszont, hogy
Mátyás korát összekombinálja Toldi Miklóssal, noha már túl vagyunk ekkor Arany
Toldiján, amely egészen más történeti kerszakot jelöl.

Lisznyai sikerét az jelzi, hogy 1852-ben megjelent a Palóc da/ok második, bövített
kiadása is, sőt 1857-ben új kötetét Új palóc da/ok címen adja ki, pedig itt a verseknek
csak kb. afele folytatja a megkezdett irányt. 1859-ben még ez a gyűjtemény is megéri
a második kiadást. Arra most nem érdemes kitérni, milyen kritikai visszhangot
váltottak ki ezek a versek, ám rendkívül érdekes az a folyamat, hogy az esztétikai
elmarasztalással párhuzamosan miképpen hullott ki Lisznyai teljesen a
tudományosan számba veendő források közül is. Ipolyi még támaszkodott rá, éppúgy,
ahogy - mondjuk - Tompa Mihály regéire, de Gyulai Pál már 1855-ben föltette a
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kérdést: "Nem kell-e sajnalnunk az oly népi kutatókat, kik aztán tájköltőink adatai
után indulnak el, mint például Ipolyi Arnoldot magyar mythologájában több
helytt?"33 Arany János 1861~ben egy népmesgyűjteményről írt kritikájában szintén
elhelyez egy olyan megróvó megállapítást, ami Ipolyira vonatkozhat: "Hogy ízlik
népmesében? Pedig gyüjtönk, ha belé melegszik, lapokat ír hujus farinai. azt
gondolva, hogy most csinál egyszer szép dolgot! Majd előáll aztán valaki s abstrahál
az ilyesekból mythologiát, mikép Lisznyai barátunk phantastikus ötleteivel
megtörtént.r+' Itt még legalább cáfolandónak érezték Lisznyai eszméit, s nemcsak
Erdélyi és Arany, hanem mások is.35 Ám az 1865-ben megjelent Palóc
népköltemények című kötetben36 a gyűjtő és kiadó Pap Gyula Lisznyainak a nevét
nem írja le, pedig csak két évvel vagyunk halála után. Amire viszont Pap hosszasan
hivatkozik, az Toldy Ferenc irodalomtörténete és pán palóc felfogása, noha Pap már
az első mondatában lokalizál: "Nógrádból a palócföldről egy csomó vadvirágot vesz e
köyvben a t. közönség, "37

Sajátos helyzethez jutottunk tehát: a népköltészet szakszerű felgyűjtésének
időszakában kihullik ugyan egy, a romantikus östörténeti koncepcióból táplálkozó,
költészetnek is jelentéktelen életmű a tudományos érvek közül, sértetlenül
megmarad viszont egyelőre a romantikánál korábbi gyökerű eszmei háttér.
Tekintélyérv marad, s az anyag számbavétele nem kapcsolódik össze az elvek
revíziójával.
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Malonyay Dezső mint szépíró

Baranyai Zsolt

Malonyay Dezsö (1866-1916) író, publicista, művészeti és néprajzi Irö - ezeket az
attributumokat találjuk neve mellett a legkülönfélébb lexikonokban, szakköny-
vekben. Számon tartja 6t három szakma, három tudományterület, a néprajz, a
művészettörténet és az irodalomtörténet, de egyik sem vallja igazán magáénak.
Életében - s most csak az els6 kiadásokat vesszük számba - közel negyven önálló
müve jelent meg, köztük olyan, a maguk nemében monúmentálís alkotások, mint a
háromkötetes Az utolsó c. regény (1895), a kétkötetes Munkácsy-életrajz (1898), s a
minden kétséget kizáróan legnagyobb vállalkozás, az ötkötetes A magyar nép
müvészete (19()7-t61). Ez utóbbival írta be nevét a magyar kultúra történetébe; s ha a
mai művelt olvasó ismeri is nevét, azt ezzel az öt kötettel azonosítja.

Munkássága három arányos részre oszlik: szépírodalmi művekre, müvészettör-
téneti tanulmányokra és festők életrajzaira, valamint az ötkötetes monumentumban
testetöltö néprajzira. Abban, hogy művészeti író lett, szerepet játszottak párizsi
élményei, a Munkácsyhoz fűzödö kapcsolatl, ill. e kapcsolat gyümölcsének, a
Munkácsy-életrajznak a sikere. Ezen nekibuzdulva, 1905 és 1914 között, tehát egy
évtizeden keresztül munkásságának homlokterébe a festészet történetének tanul-
mányozása, fest6k életrajzírása került. A Munkácsy-monográfia mellett alapvetö
fontosságú a Mednyánszkyról (1905), a Szinyei Merse Pálról (1910), az ún.
"fiatalokról" (Ferenczy Károlytól, Grünwald Béláról, Katona Nándorról,
Mannheimer Gusztávról és Ríppl-Rönayröl) írott monografikus albuma, amelyek
mindegyike a Koronhgi-Lippich Elek által szerkesztett Művészeti Könyvtár
sorozatban jelent meg, s amelyek díszes kívitelezése a Franklin nyomda szecessziós
remekei közé emeli e kiadványokat. Képzőművészeti tárgyú irásai közül kiemelkedő
még A magyar képírás úttörői c. nagyon igényes kiálIítású album, amely Nagy Sándor
közremüködésével készült, s amely áttekinti a magyar festészet történetér a 17.
századtól Munkácsyig, valamint Az akt (1914) c. művészettörténeti tárgyú esszéje.
Ebben a művében egyesül leginkább az írói véna és a hatalmas műveltséganyag,
melynek gyökerei a nemzeti és az egyetemes kultúrából egyaránt táplálkoznak.
(Hasonló jellegű az Istár (1900) c. tanulmánya, amely az Istár-kultusz nyomait
követve eljut az ókori képfaragás Istár, Aphrodité és Venus alakja köré
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csoportosított történetének felvázolásáig, s ezzel megírja az ókori képírás
történetének egy fejezerét.

E sokoldalú, gazdag életmű sokat veszít értékéböl, jelentöségéböl, ha az egészból
kiemeljük a csak szépíröi oeuvre-t. Olyan sokat, hogy a szinte utolérhetetlen
magasságot képviselő Jókai és Mikszáth mellett, s az éppen ekkor színre lépő Krúdy
és Móricz pályatársaként ö még a magyar próza másodvonalából is kiszorul, abból a
másodvonalból, amelyet éppen az ö kortársai (a szintén az 1860-as években
születettek) alkotnak: Ambrus, Bródy, Herczeg, Justh, Gárdonyi, Szomory, Thury,
Tömörkény. A korszak értő irodalomtörténésze, Halász Gábor pl. fölényes határo-
zottsággal mond ítéletet fölötte, s meg nem bocsátható bűnéül rója fel, hogy - Pekár
Gyulával együtt - Justh tanítványaként nem folytatta a justhi örökséget. 2

Pedig az indulása reményteljes volt, tehetsége sokra jogosított, s az életpálya, mint
látjuk, nem volt fukar a szerenesés fordulatokban. Elvégezvén a kolozsvári egyetem
magyar-francia szakát, rövid ideig Kolozsvárott tanárkodott. Ambiciózus tudós-tanár
voltára következtethetünk abból a tényből, hogy pályakezdöként, gyors egymásután-
ban két tanulmányt is megjelentetett: Vörösmarty drámáiról (1891) ésA francia encik-
lopédistákról (1892). Egyidejűleg Íróként is színre lépett, ugyancsak gyors egymásu-
tánban két elbeszéléskötettel (Pipacsok 1890, Tanulmányfejek 1891). A korabeli
kritika kedvezően fogadta e köteteket, s kiemelte az írások mértéktartó reaíízmusat.'
Ezen nyilván azt kell értenünk, hogy nem érezték rajta a realizmust mindenáron
überolni akaró nautralizmus divat jának a hatását, s ez már szinte önmagában elég
volt ahhoz, hogy bizamat szavazzanak az írónak. A naturalizmust elsősorban azért
támadta a korabeli kritika, mert irodalmunk elnemzetietlenedését látta benne.
(Gondoljunk csak Arany és Reviczky kozmopolitizmus-vitajára, ill. a Bródy föllépése
körüli, a naturalizrnust.és a francia hatást támadó hírlapi csatározásokra). Pedig egy
ilyen hatás "veszélyének" igen csak ki volt téve Malonyay is. Egyéni karrierje szem-
pontjából kétségtelen sikeres, ám az Írói fejlődés szempontjából nem egyértelműen
pozitív fordulat következett: a 90-es években jól fél évtizedet külföldi utazásokkal
töltött, megfordult Egyiptomtól Franciországig sokfelé. A döntő élmény természete-
sen Párizs; ennek hatására ö is "franciás" író lett, mint Ambrus Zoltán, Szomory
Dezső, Justh Zsigmond, Pekár Gyula. Természetesen óriási lehetőség volt ez
számára. Hogy tudatosan élt is ezekkel a lehetőségekkel, arról árulkodik pl. Justh két
naplöbejegyzése is,4 mely szerint sokat voltak együtt, s Malonyay el volt ragadtatva
azoktól az eszméktől, melyeknek Justh propagátorául szegődött. A sok számba
jöhető eszmei hatás közül a legkarakterisztikusabban a Czóbel István nevével
fémjelzett agráriánus eszmekör körvonalazódott, s hogy ez mélyen beivódott - Justh
nyomán - Malonyayba, azt egy egészen késői, sem stílusában, sem témájában nem
"franciás" regényével, az 1915-ben keletkezett A virtus címüvel lehet bizonyítani. Ha
van jókais regénye, akkor ez az. Mint a címéből is kiderül, egy magyar nemes virtus-
kodásairól szól; természetesen az öncélú virtuskodás ról, amellyel egész ifjúkorát és
férfiéveinek első felét tölti, de őszülő halántékkal - s ez az igazi nemesi virtus - képes
egy gyökeres fordulattal változtatni korábbi életformáján, s - igaz, külsö segítséggel -
fölismeri osztályának nemzetmentö hivatását. "Ime, itt a nyitja, itt a perspektívája
annak a gazdasági fényes jövendőnek, mely a magyar Alföld talaját, értékében és
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népesítö voltában Hollandia és Szászország földje mellé állítja ... Gyümölcs, zöldség és
takarmánytermő kertté kell e földnek válnia. Egész Euröpa kertjévé! Népességének
pedig az idők folyamán meg kell tízszerezödnie." - olvashatjuk a regény lapjain.

Ezek a gondolatok nem sporadikusak, Malonyay politikai nézeteinek alapját
képezik. Tükrözi ezt az a tény is, hogy átdolgozta drámává Rákosi Viktor: Elnémult
harangok c. regényét. A mü főhőse, Simándy Pál pap műveltségével, erkölcsi tiszta-
ságával a magyar kultúrfölény, a faji szupremácia képviselője. A 3 felvonásos színja-
tékot óriási sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház 1905. januárjában. Malonyay poli-
tikai nézetei legközvetlenebb módon drámáiban jutnak kifejezésre, példa erre a
Kemechey Jenővel közösen írt A föld c. drámája (1902).

Természetesen nem ez az eszmekör az, amit mint leginkább kamatoztathatót,
hazahozott Párizsból. A francia fővárosban ö is, mint mindenki, elsősorban a képző-
művészekkel került kapcsolatba. Ez az a kor, amikor a festészet, a festői látás és a
festői színek, mint hangulatok kifejezői reveláló erővel hatnak az irodalomra, s a
próza stílusforradalmát eredményezik. Az impresszionista festők és az irodalom
közismert kapcsolatáról van szö. Ennek következtében Malonyayt egyszerűen mint
az impresszionista stílus képviselojét tartja számon az irodalomtörténetírásunk.
Cáfolhatatlanná teszik ezt az ítéletet az elmúlt egy-két évtized nyelvészeti-stilisztikai
kutatásai. Kiváló szakemberek tudományuk egzakt módszerével igazolják, mit is je-
lent az impresszionizmus irodalmi manifesztálódása, s ennek példatárában igen
rangos hely illeti meg Malonyayt (ld. Herezeg Gyula, Szabó Zoltán és P. Dombi
Erzsébet stilisztikai kutatásait).s Megnyugtató az irodalomtörténetírás számára, hogy
a stílusvizsgálatok egyértelműen Malonyay eredeti vénája, nyelvi teremtő ereje
mellett szólnak, vagyis stílusában íróvá avatják öt. Ezt feltételezte már az 1960-as
években - természetesen e kutatási eremények ismerete nélkül - Mezei József is.6 E
nézetek tanulsága viszont röviden így summázható: Malonyay elsősorban stiliszta,
méghozzá kiváló stiliszta, s nem író. Mit kezdjünk viszont ezzel a konklúzióval?
(Ezzel analóg az a helyzet, ami Bródy értékelésében is megmutatkozik. Sőtér István
egy szép esszében emlékezett meg Bródy halálának 100. évfordulójáról, s a száz év
távlatából úgy ítélte meg, hogy Bródy nem műveiben, hanem hatásában él tovabb).?
Ne bonyolódjunk a kérdés tisztázásának müvészetontológíai és logikai problémáiba,
egyszeruen arra keressük a választ: miért nem tudott jelentős, máig ható életművet
létrehozni az az író, akinek írni tudása - a stflusvizsgálatok bizonysága szerint - vitat-
hatatlan. Az okok kutatásában ismét a Parizs-élményhez kell fordulnunk. A magyar-
francia irodalmi kapcsolatok ügyében legautentikusabb irodalomtörténészünk,
Gyergyay Albert szerint Malonyayt Párizs - Justhtal és Pekárral egyetemben -
"félfranciává, félmagyarrá" formatlanítottaf Talán ez volt az érzése Kuncz Aladárnak
is, aki egy Nyugat-beli kritikájában Az öreg méltósága (1910) c. Malonyay-kötetröl így
írt: "Malonyay bizonyára nagyon ismert és nagyon olvasott Író. Ebből tudom csak
megmagyarázni, hogy megírta ezt a könyvet és számított széles olvasóközönségéből
olyanokra, akik ...be tudják venni, és elhiszik szerzöjüknek, hogy Az öreg méltósága
jól megírott, érdekfeszítő könyv."? E keményhangú kritika szerint e kötet (melynek
alcíme: Egy pesti gavallér története) márcsak tárgyánál, témaválasztásánál fogva sem
igen tarhat számot az olvasó érdeklődésére.
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Honnan meríti Malonyay témáit? Irásainak jelentős része a szegények, a nyomor-
gók, éhezők, csavargók világát mutatja be (Az ifiúr, Fukhecc ésFlokk, Juliska, meg a
gazdája, Munka és takarékosság stb.). Ezeket az írásokat főleg itthoni élményeiből
merítí, majd kibővül e témakör a párizsi élményekkel, párizsi tartózkodásának
színhelyeivel, hisz ö is külvárosi diáknegyedekben, művésznegyedekben lakott. (Az
ordító tanyán 1900, valamint a Judith könyve 1899. és a Katóka kegyelmes asszony 1903.
c. kötetek párizsi elbeszélései.) Ugyancsak szorosan érintkezik ezzel az élménykörrel
a művészvilág rajza; e tárgyú tárcáiban nem a művészi karriert, hanem a művészlét
egzisztenciális árnyoldalait mutatja be (Icuska trubadúrja, Buli, ez utóbbi egy festö
beceneve stb.). A másik, ezzel éppen ellentétes témakör a fent lévők, a nemesek,
arisztokraták világa. Nem valószínű, hogy Malonyay hitelesen ismerte volna ezt a
világot. Nem is a társadalomrajz tekintetében érdekesek ezek a művek, hanem, mert
itt érhető nyomon szerzöjük franciás irodalmi műveltsége és ízlése. Míg a fentebb
említett művek többnyire rövidebb terjedelmü elbeszélöi alkotások, ún. tárcák
voltak, ez utóbbi témakör reprezentatív darabjai nagyobb terjedelműek, hosszabb
elbeszélések (Katóka kegyelmes asszony, Fuga mortis), kísregények, ill. regények (A
tartodi medvehajtás 1902.,Az utolsó 1895).

Egészen egyedi alkotás Malonyay pályáján Az utolsó c. művészregénye, amelyet
formájánál fogva esszéregénynek is nevezhetünk, s Ambrus és Bródy müvészregé-
nyeivel együtt egyik első darabját képezi e zsánernek a magyar irodalomban. Legin-
kább Huysmans A különc (A rebours) c. regényévei rokonítható, azzal a nem lényeg-
telen különbséggel, hogy míg Huysmans regénye iskolapéldája lett s kiindulópontja
nem egy irodalmi stílusiránynak (a szecessziótól az expresszionizmusig ível a sor),
főhőse, des Essaintes herceg pedig a dekadens figurájának prototípusa, számtalan
kópiának az ősforrása, Malonyay főhőse, egy többszázados francia arisztokrata család
utolsó, művésszé finomult, enervált sarja utolsó abban az értelemben is, hogy alakja
halvány mása csak eredetijének, s mint ilyen, valóban utolsó, még művészileg sem
folytatható, művészileg sem újrateremthető. Malonyay e kezdeményezésének nincs is
követöje irodalmunkban; Harsányi Kálmán, Szentkúthy más, idegen forrásokból
indul. Tézisregény Az utolsó: a valóság és a művészet nagy antinó-miájának
vonzásában fogant; a kiindulópont és a célkitűzés azonban didaktikusan le-
egyszerűsített. A főhős Tainere hivatkozva ismeri fel pusztulásra ítélte tésének okát:
... "mi, fajvégi öreg emberek, betegek vagyunk, s a széphez egészség kell. Ne foglal-
kozzunk mi a széppel... a fajvégi embernél a tiszta szép úgyszólván lehetetlen, mert a
hiperkultúra folytán az esztétikai érzések azonnal dekadens aberrációkba nyomorod-
nak át...". A főhős e felismerése Malonyay számára is figyelmeztető példa volt, a
továbbiakban nem folytatta e gondolatot. Vagy talán Justh számos vonatkozásban
rokon, de mégis erőteljesebb tendenciózus művei, főleg A pénz legandája és a Fuimus
Mikszáth által is respektált programjukkal és művészi erényeivel intették arra, hogy
nem érdemes ezt az irányt folytatni? Mindenesetre a regény mesterkélt, művi világa,
a főhős alakja s az őt körüllengö atmoszféra kitünö alkalmat nyújtott Malonyaynak
stilbravúrjai kikísérletezéséhez.

Másfajta francia iskola hatását mutatják azok a regényei, amelyek a női sorssal, a
női lélekkel foglalkoznak. Nem a feminizmus oldaláról közelítenek e témához, irány-
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tüjük a Bourget-féle szalonanalízis, amelynek alkalmazása egy pillantra korszerünek
tűnt még Justh számára is. Valójában a lényegi kérdésekkel szembenézni nem tudó, a
súlyos kérdéseket megkerülő, elodázó mödszere volt ez az irodalomnak. Mai
szemmel nézve talán még naívnak is tűnik; Freud után mindenképpen, de hogy
mennyire fajsúlytalan kísérlet volt ez, azt akkor értjük meg igazán, ha látjuk, hogy ez
nem csupán Freud föllépése elött volt, de Tolsztoj és Dosztojevszkij után is, vagyis a
kettő között! A tanódi medvehajtás, amely az erdélyi arisztokrácia világában játszódik,
mégiscsak Malonyay jobb művei közé tartozik; de nem a föhösnö, Gituci lelki prob-
lémáinak rajza s a megoldás krimibe illö romantikus megoldása miatt, hanem a
viszonylag rövid terjedelmü, drámai szituációkba sűrített és epizodikus jelenetekkel
tarkftott kompozíciö miatt, amelyekben föltűnik az író jellemfesté ereje. Az erdélyi
táj és a magyar élet egy-egy anekdotikus életképbe tömörített rajza alapján mintha a
Jókai-Mikszáth-hagyomány folytatását látnánk, s itt bizony idegenül hat a franciás
szalonanalízis.

Szinte tipikusan századvéginek, söt, Monarchia-bélinek nevezhető a Katóka kegyel-
mes asszony c. elbeszélés története (drámává is átdolgozta). Cigányozás közben egy
udvarló szerelmet vall Katókának, s azzal fenyeget6zik, hogy ha nem nyer meg-
hallgatást, f6belövi magát. Katoka nem veszi komolyan a zsarolást, ám hamarosan
kiderül, hogy a fenyegetés valóra vált. Szerencsére a férfi nem halt meg; Katóka lelki-
ismeretfurdalásból ápolja és felgyógyítja a férfit, ám eközben kiérleli elhatározását:
ha a beteg felgyógyult, 6 máshoz fog férjhez menni: egy vidékre készülő fiatal orvos-
hoz, aki érzelmileg kevésbé lángoló, de megbízhatóbb. A tartodi medvehajtáshoz
hasonlóan itt is érezhető valami disszonancia, amely a magyar környezet és a franciás
lélekanalízis közötti ellentétból fakad.

Malonyay irodalmi műveinek túlnyomó többsége a tárca müfajaba tartozik. Ez az
egyik legrugalmasabb prózai műfaj, szinte mindenfajta tartalmi és formai kötöttség
nélküli. Mint a fentiekből kiderült, Malonyaynak nem volt erős oldala a kompozíciö,
a tárcában (nem véletlen a műfaj rokonsága a feuilletonnal, a csevegésseI) szabadon,
kötetlenül beszélhetett bármiről, amit elmondásra érdemesnek szánt. Tárcáinak a
legtöbb esetben ö maga is szereplöje, résztvevője; vagy ö mondja el hallgatóságának a
történetet, vagy neki mondják el. Ezen a ponton bukkanunk írásművészetének egyik
legjellemzőbb sajátosságára: nincs epikus távolságban művének, szereplöinek világá-
tól. Ez elvileg eredrnényezhetné azt is, hogy az elbeszélés nyer intenzitásában,
drámaiságban, azonban azt is eredményezheti, hogy kellő távlat híján nem tudja el-
rendezni és előadni úgy az eseményeket, ahogy azt az epikus kompozíciö megkívánja.
Az ö esetében ez utóbbival állunk szemben. Egy tárca keretein belül persze ez a kom-
pozicionális gyengeség nem szembeötlő, sőt, a személyes közvetlenség líraivá stílízálja
az elbeszélést, amelyben az egyetlen hitelt érdemlő gesztus az író hangulata, be-
nyomásai.

Ez a személyes jelenlét jellemzi általában elbeszélő modorát. Bármily megíepö,
még a Munkácsy-életrajzot is egyes szám első személyben írja, Kapóra jött neki
ugyanis, hogy Munkácsy egy hölgyismerőséhez franciául írt leveleinek birtokába
jutott, s e levelekben a magyar festo elmesélte életének első húsz esztendejét...
Malonyay tehát ezt az első személyű auktoriális közlést (szabadon feloldva) alkalmaz-
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za életrajzában. Kedves és megható útirajzát, A Nílus országát, amelyben egyiptomi
úti élményeit dolgozza fel, szintén első személyben mondja el. Természetes egyszerű-
séggel teremti meg hozzá az elbeszélöi szituációt: János new kisfiának meséli el az
utazást s mindazt, amit ebben az egzotikus országban látott. Szépírodalmi művei
közül ez bővelkedik leginkább etnografikus megfigyelésekben; különösen élménysze-
rű a hasis-szívás ceremóniájának leírása, de általában az arab életritmus és szokások
bemutatása.

Malonyay írásművészetének stiláris jellemzöiröl szólva már beszéltünk a franciás
iskolázottság eredményeként megjelenő impresszionizmusról, s a magyar anekdotai
realizmus hagyományának bizonyos továbbélő jegyeiról. Mint e kor írói közül
bárkinél, nála is felvetődhet a szecesszió kérdése. Szabo Zoltán már emlitett tanul-
mányaiban fel is veti, miben nyilvánul meg az irodalmi szecesszió: ő ezt inkább tema-
tikus sajátosságnak látja, amelynek velejárója a nyelvi stilizáltság. (Tematikus
ismérvek alapján szecessziós pl. Az utolsó c. regény). Tárcanovellái között is találunk
példát szecessziós törekvésekre, a legjobb talán az Estebán álma c. írása. (1905?) A
főhős - István, akiből nyelvi, játékos stilizációval lesz az egzotikusabb hangzás ú
Estebán - elmeséli álmát. Az álom egy gyermekkori élményre nyúlik vissza: nagyon
szerette a cukros málnát, s ezért gyakran bejárt a málnáskertbe. Most, fenőtten, ismét
málnás-kertben járt, de szalamander alakjában. Egyszer csak jöttek az ördögök, akik
szeretik a málnán kövérre hízott szalamandert -sütve. Az álom a főhős tudatában
lejátszódó szalamander-sütés "élményének" felborzoló leírásával ér végett; s
következik az álom megfejtése. Parabolisztikus müröl van szó; több magyarázat után
az az álomfejtés látszik valószínűnek - s majd az élet is ezt igazolja -, hogy Estebán
szerelmes lesz (édesség), majd megházasodik, s a házasság rabságában úgy érzi
magát, mint akit elevenen sütnek. Talán túlságosan is sok szecessziós jegyet találunk
itt együvé halmozva: a főhős művész; álmot lát, álomfejtés; a vágy és realitás
ellentéte; az érzetkomplexusok plasztikus leírása (édesség, forróság) s maga a
parabolaszerü szerkezet. Kevés azonban az ilyen kompozíció Malonyaynál: míg az
impresszionizmus fellazítja a hagyományos epikus kom poziciót (elhagyja a
lekerekítettséget, a csattanót), a szecesszió a valóság helyébe egy stilizált, zárt
kompozícíöjü, immanens művészi világot állít. Nem valószínű tehát, hogy Malonyay
szépíröi pályájának íve akként rajzolható fel, hogy az az impresszionizmusból a
szecesszió felé halad ...

Rá is vonatkozik, az ő ars poétikájának is értékelhető, amit Szinyei Merse Pálról
írt: "Szinyei nem tartozik egyetlen iskolához sem. Nem járta egyiket sem, nem adósa
egyiknek sem. Az iskolaalapítók közül való. De túlságosan magyar úr volt ahhoz, hogy
végigjárja a Messiások kálváriájának minden stációját." Malonyay sem szenvedte
végig a magyar író kálváriáját, a könnyebbik utat választotta: jól megalapozott írói
hírnevének köszönhetöen mindvégig jelen volt a magyar irodalmi életben, de már
régen nem szépirodalmi műveiböl élt, hanem a jobban jövedelmező monografíaí-
rásból. Ezért kétes értékű Párizs-járása: túlságosan hamar és könnyen jutott a
parnasszusra, s aztán elkényelmesedett. Bár minden éremnek két oldala van: úgy
tűnik, hogy amit ő megírt festőmonográfiáiban és A magyar nép művészetében, azt
más nemigen írhatta volna meg. Lehet, hogy így nem vált élvonalbeli magyar íróvá, de
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megcsinálta azt, amire aligha volt helyzetéből adódó lehetősége másnak kortársai
közül.
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A Magyar Néprajzi Társaság alapító eszmél

Kösa Lászlö

Egyesületalakítasker sokféle társadalmi, politikai, tudományos eszme mozgatja az
alapítókat. Ezek rendszerint hosszabb időre befolyásolják az egyesület életét. Igy
történt az 1889-ben alapított Magyar Néprajzi Társasággal is. Megalakulása pontosan
bele illeszkedik a múlt század második felében Magyarországon lezajlott társaság-
alapítási folyamatba, magát az alapítást azonban nemcsak egy szakterület szervezett
képviseletének megszületése, hanem a sokféle alapító eszme is egyedivé tette.
Gazdagságuk miatt az ösztönzö gondolatokat rövid terjedelemben nem lehet mara-
déktalanul áttekinteni, ezért alább csupán néhány fontos, nemcsak tudományos,
hanem politikailag is motivált eszmét elemzünk,

A magyar népajz tudománytörténetéból jól ismert, hogy elöször Meltzl Hugó
kolozsvári egyetemi tanár tett javaslatot "Összehasonlíto Irodalmi Társulat" néven
néprajzi társaság alapítására 1881-ben. Elképzelése folklór indittatású volt, de
kiterjedt a hagyomány széles körére, az össze hasonlító tudomány számára kívánta
megmenteni a népi kultúrát és a szájhagyomány emlékeit.' A gyűjtésre buzditás
beleillik az addigra kialakult tudományos tradícióba, de már tartalmazza a civilizációs
hatások jelentkezésére hivatkozó sürgetést is. Végül folytatója az előzményeknek
akként, hogy Meltzl nemcsak a magyar, hanem "a Szent István korona területéről"
minden nép folklórját kívánta összegyűjteni. Az először Csaplovics János által
megfogalmazott elv ("Magyarország Europa kicsinyben") bukkant elő nála
mindenekelött szülöföldjére, Erdélyre vonatkoztatva, melynek etníkai tarkaságaból
adódó néprajzi összetettségét ásványainak gazdag kincsével állította párhuzamba:
"Legyen elég ez alkalommal csak az erdélyországi részekben előforduló számtalan
néptradícíökra figyelmeztetni, melyek oly gazdagoknak nevezhetők, hogy bátran
vetélkedhetnek világhírű bányakincseivel. Az a körülmény, hogy a legkülönbözőbb
származású nép töredékek lakják ezt a félreesö országrészt, elegendő ok arra, hogy a
népköltészet terén éppen a mi szűkebb hazánk valósággal múzeumnak tekintessék
Európában.t- Az utóbbi vélemény talán valamelyest általános lehetett az erdélyi
értelmiség körében, hiszen már harminc évvel korábban találkozunk vele Kőváry
Lászlónál, aki műernlékei okán a nagyfejedelemséget egyetlen hatalmas múzeumnak
nevezte) Nincs közvetlen bizonyítéka, hogy Meltzl olvasta-e Csaplovics vonatkozó
írásait, vagy csupán Erdély adottságainak önálló felísmeréséröl van szö, a párhuzam
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azonban föltünö, hiszen Csaplovics is egymás mellé állította a kulturális változatos-
ságot a természetrajzival, és földrészünk összehasonlító néptudománya ideális tere-
péül ajánlotta Magyarországot." Valószínűleg a "hungarus" tudat is munkált a szepesi
szász családból erdélyi családdá lett Meltzl familia fiában, mint ahogyan néhány évvel
korábban Hunfalvy Pál is ennek eszmekörében írta meg nagy hatású könyvét, a
Magyarország ethnographiáját (1876), melyben a Kárpát-medence minden népének
etnohistoriáját tárgyalta.

Meltzl fölhfvása évekig visszhangtalan maradt. A 80-as évtized második felében
egyik volt kolozsvári hallgatója, a szintén magyarországi német családból származó
(brassói születésú, de eredetileg bánsági) Herrmann Antal látott hozzá megvalósí-
tásahoz. Pontos életrajzi adatok híján nem tudjuk, míkor kezdett határozottan
néprajzi kutatással foglalkozni. Döntő mozzanat volt, hogy 1886-ban fölkérték Az
Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben címü nagyszabású vállalkozás
munkatársául.

Ez a könyvsorozat kiemelt figyelmet érdemel, mert alighanem legfontosabb köz-
vetlen ösztönzéje lett a Magyar Néprajzi Társaság megalakításának. Elsödleges célja
a birodalmi összetartozás, a birodalmi hazafiság erősítése volt. "Az ezen monarchia
határain belül élő népfajok tanulmányozása nemcsak a tudós elé tár tágas mezöt,
hanem egyúttal az általános hazaszeretet emelésére sem csekély gyakorlati jelentő-
ségű. Mennél behatóbban vizsgáljuk az egyes népcsoportok jó tulajdonságait és
sajátságait, úgy szintén azoknak egymástól szellemi és anyagi tekitetben való
kölcsönös függését, annál nagyobb mértékben fog erösbödni azon
összetartozandösag érzete, melynek hazánk népeit egymással össze kell kapcsolni" -
írta a mü bevezetőjében Rudolf trónörökös.l Rudolf írókból, újságírókból, művé-
szekböl, tudósokból szerkesztöi munkacsoportot hívott létre a hatalmas könyvsorozat
elkészítésére.? Nagy jelentőséget kapott benne a földrajz, a történetírás, a régészet, a
művészettörténet s talán a leghangsúlyosabbat a néprajz. Anélkül, hogy közvetlen
kapcsolatról tudnánk, meglepöen hasonló a Bevezetés hangja Meltzl fentebb idézett
érveléséhez. "És van-e állam, mely egy oly nagy műhöz a talajalakulás ellentéteiben
oly gazdaságot, természetrajzi, tájképi és égalji tekintetben oly nagyszerű
változatosságot egyesítve határai között, a különbözö népcsoportok néprajzi
összetételében oly nagy mértékben nyújthatná a legérdekesebb képeket, mint mo-
narchiánk?"? Az 1887-tól a Magyar Néprajzi Tarsasaget szervezö Herrmann Antal
tagtoborzó mondatai föltünöen emlékeztetnek a Bevezetésre: "Mennyi népréteg
egymás mellett és egymás felett! Mennyi érdekes érintkezés, mily talányos
kölcsönhatasok ... Ha megismertük egymásban a nemeset, becsülni fogjuk egymásban
az össznemzetet, a közös hazat." Van azonban egy lényeges különbség: Rudolf
szövege az egész Monarchiáról szól, Herrmann Antal ellenben Magyarországra gon-
dol. Rudolf számára az egész Monarchia a soknemzetiségű közös haza, Herrmannak
ugyanezt Magyarország jelenti. Herrmanntói sem idegen az osztrák-magyar
birodalmi elv, ez adja a keretet Magyarországnak s azon belül a magyarságé a vezető
szerep, melyet a soknyelvű-soknemzetiségű közösséget értéknek tekintő "hungarus"
tudat ellensúlyoz. A Társaság-szervezési program röviden összegzi mindazt, amit a
romantika óta jelent a néphagyomány a nemzeti müvelödésben. A sajátosságok
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forrása és hordozója, melyet a modern civilizáció az eddiginél jóval gyorsabb
eltörléssei fenyeget. A sajátosságokra pedig fokozottan szükség van az ellenséges
nemzeti érzések közepette. A magyarság veszélyeztetettségét Herrmannál a
megszakított fejlődés gondolata is súlyosbítja. A magyar honfoglalás törés az etnikaí-
nemzeti fejlődésben, a helyváltoztatás hátránya helyi szerves fejlődés lehetőségévei
szemben. Magát a modern civilizációt mégsem tekinti ellenszenvesen, hiszen a
haladás velejárója, elkerülhetetlensége még jobban aláhúzza a gyújtés, tudomány-
szervezés sürgösségét.?

A létrehívott társaság a korabeli egyesületalapítások sorából kiemelkedő,
nagyvonalú alkotás volt. Szervezeti szabályzatát Herrmann Antal és György Aladár
készítették el. Már a neve fölhívja a figyelmet a soknemzetiségű ország adottságaival
számoló alapító eszmékre: Magyarországi és nem Magyar Néprajzi Társaságként
alakul meg. A leglényegesebb feladatait az alapszabály 1. és 3. paragrafusa foglalja
össze: "l.§. A magyarországi néprajzi társaság célja a magyar állam és a történelmi
Magyarország mai és egykori népeinek tanulmányozása, valamint kölcsönös
mgismerkedés útján a hazában élő népek közt testvéries egyetértés és együvé
tartozás érzetének ápolása. 3.§. A társaság tanulmányozásának tárgyai: az oszág mai
és egykori népeinek eredete, fejlödése, állapota; etnikai jelleme és anthropológiai
mivolta; a néplélek és a népélet nyilatkozatai .... "10

A gyakorlati részt egy nagy és bö szakosztályi szervezet hivatott valóra váltani. A
nyolc szakosztály közül az első, a "népfajok szerinti" érdemel szempontunkból
közelebbi figyelmet, mert az idézett paragrafusokhoz híven huszonkét kisebb szak-
osztályra oszlott. Köztük található a korabeli ország minden jelentékenyebb
népcsoport ja, a magyarok és a németek külön négy-négy egységgel képviselten,
továbbá néhány, a magyar etnogenezissel összekapcsolódó népcsalad. Egyedül a
zsidóság képviséletét hiányolhatjuk, mely azonban akkor nem etnikai, hanem vallási
egységnek számított. Az egyes szakosztályok élére elnökök és előadók kerültek, akik
többnyire az illető népcsoportokból származtak, azoknak a tudományos vagy a
társadalmi életben jeles képviselői voltak.

Az 1889-ben megalakult Magyarországi Néprajzi Társaság első ötszáz tagja között -
megközelítöen ennyien jelentkeztek Herrmann fölhívására - ott találjuk Az Osztrák-
Magyar Monarchia Írásban és Képben magyar köteteinek szinte teljes szerzöi cso-
portját. Baksay Sándor a magyar szakosztály elöadója, Borovszky Samu egy ideig
pénztáros, Herrmann Antal alelnök és titkár, Csánky Dezső később ügyvezető
alelnök volt, számosan választmányi tagokként szerepeltek. Pulszky Ferenc mint a
Nemzeti Müzeum igazgatója néhány év múlva nélkülözhetetlen segítséget nyújt a
Társaságnak. Többek közt meg kell még említenünk Istvánffy Gyula, Berzeviczy
Albert, Hodinka Antal, Lehoczky Tivadar, Ballagi Aladár, Gyarmathy Zsigmondné,
Jancsó Benedek, Moldován Gergely, Téglas Gábor, Téglás István, Volf György,
Hadzsics Antal, Káldy Gyula és Bartalus István nevét. Külön említést érdemelnek
Katona Lajos és György Aladár - utóbb mindketten társasági tisztségviselők -, akik az
osztrák kötetekböl tetemes hosszúságú fejezeteket fordítottak magyarra.

Utoljára hagytuk Jókai Mórt, a magyar szakosztály elnökét, mert igaz ugyan, hogy a
Társaság megalakulásának jeles epízödszereplöje, amit azonban mondott, az messze
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túlmutat a Társaság céljain és feladatkörén. A társasági jubileumokon mindig
szívesen idézték Jókai köszöntöjének békeszózatát, de annak hátterét eddig még
nem világitották meg.

Védnökül eredetileg Rudolf trónörököst szemelték ki az alapítók. Váratlan halála
után Habsburg József főherceget kérték föl, az alapító közgyülésen azonban Jókai is
megjelent, és Rudolfra is emlékezve mondta el beszédét. Az írótszemélyes jó kap-
csolat fűzte a trónörököshöz. A lojalitásáról ismert Jókai csodálta az uralkodó család
átlagához képest eltérő magatartását, tisztelte abszolutizmusellenességét, kedvelte
múvészbarátságát, és nem vette észre személyíségének borús, figyelmeztető jegyeit.
Jókai Mór a trónörökös személyes bizalmából lett Az Osztrák-Magyar Monarchia
Írásban és Képben magyar kiadásának főszerkesztője, s így magát a sorozatot is
képviselte az alapító ünnepségen: "Mindenekelött nekünk, magyaroknak fölöttébb
üdvös, egyrészt a velünk egy monarchiai kötelékben élő különféle népfajoknak egye-
diségével részletesebben megismerkedni; másrészt a kerek földnek mind a nálunknál
nagyobb, előrehaladottabb, mind a kisebb és elmaradottabb nemzeti világába belepil-
lantani. Ez tanít meg bennünket saját értékünknek helyes megbecsülésére, feltár
előttünk sok reánk varö feladatot s megszüntet sok előítéletet. Ha valaha a világon
bekövetkezik az örök béke: az az etnhographia álalános elterjedésének a munkája
lesz."Il

A liberális Jókai a cárizmus és a pánszlávizmus elleni legfőbb pajzsaként tekintett a
kettős monarchiára és valóban vallotta a Rudolf trónörökös álal megfogalmazott,
fentebb idézett birodalmi patriotizmust is: "Mi ... ne tudnánk a nagy Európának
példát mutatni, hogy országunkban, ebben a Kis-Európában, melyben annyi
nemzetiség lakik egymás mellett, a közös érdekek és a közös szabadság, a közös
hazaszeretet - a béke egyetlen kezességét - is képes teíébresztení.tl-

A visszatérő békevágy az idős író életének egyik jellemző motívumáról vall. Jókai
érdeklődött a korabeli európai pacifista mozgalmak iránt. 1895-ben elnöke lett a
megalakuló Magyar Békeegyesületnek. majd ugyanebben az esztendőben békebe-
szédet mondott az Interparlamentáris Unió brüsszeli kenferenciaján. Megjegyzésre
méltó, hogy szoros kapcsolatot tartott fenn az osztrák békemozgalom vezéralakjaval.
Berta von Suttner bárónövel, aki 1905-ben elnyerte a Nobel-békedíjat.B Békernoz-
galmi tevékenysége mindeddig alig ismert a szélesebb olvasóközönség előtt.
Valójában a Magyar Néprajzi Társaság tradíciója tartotta egyedül folytonosan
elevenen.

Az eddig számba vett alapító eszméket "kozmopolitának" vagy "nemzetekfe-
lettinek" is mínösíthetjük, ha például olyan összehasonlítási példát választunk, mint a
Magyar Történelmi Társulat alapítása volt 1867-ben, mely teljes egészében a politikai
nemzet gondolatára támaszkodott.l" Láttuk, hogy a Néprajzi Társaság szervezöitöl
sem állott távol ez az eszme, az eddig elmondottakkal mégsem azonosítható. Külön
kiemelendő, hogy az alapítók nem állították a magyar kultúrát a középpontba, nem
jelölték meg egyedüli célként a kutatását. Három évvel az alapítás után azonban a
Társaság súlyos válságba került. Az okok különbözöek, anyagi természetűek,
szervezetiek és személyí eredetűek voltak. Szükségessé vált az újjászervezés, és
egyidejűleg alkalom nyílott szervezeti változásokra is. Ha az új helyzetet az előbbi
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"kozmopolita" vagy "nemzetek-feletti" minösítéssel szemben "nemzeti" irányvételnek
minösítjük, az csak az utókor elemzö-magyarazö törekvését tükrözi és nem akortársi
vélekedést, ami szerint valószínű leg az összes szóban forgó eszme "nemzetinek"
minösül, A megkülönböztető hangsúlyok nem mai értékítéleteínk szerint alakultak.

A Társaság átszervezésének vezetője Herman Ottó volt. Az idösödö tudós ekkor
állt pályája csúcsán. Szabadelvű meggyőződése még töretlen volt, ám az öregkor
bekövetkező tudományos eltévelyedéseinek és türelmetlen megnyilvánulásainak már
mutatkoztak jelei. Meltzl, Herrmann Antal és Herman Ottó a magyarországi német
polgárság asszimilációjának különbözö típusait testesítették meg. Herman Ottó két
társával szemben a feltétlen és önkéntes magyarrá válás híve volt, a saját döntését
gyakran tekintette követendö példának. Ezzel magyarázható, hogy a társasági válto-
zásoknak eszmei vetületei lettek.

Herman Ottó mindenestül elvetette az eredeti alapszabályt: "Mert már első
szakaszában is oly célokat tűz ki, amelyek a tudománynak nem feladatai s azonkívül a
magyar nemzeti művelödés érdekébe ütköznek. .. Mert 3dik és 4dik szakaszaiban oly
részletezésekbe bocsátkozik, amelyek a fejlődés szabadságát akadályozzák." A szak-
osztályi beosztásról kifejtette a továbbiakban, hogy az "csak hosszas, sikeres fejlődés
eredménye lehet; egy kezdő társulatra nézve ellenben terhet alkot". Célul mindössze
ennyit jelölt meg: "Miveini a néprajzi tudományt általában, különösen hazánkat e
szempontból vizsgalm és a néprajzi ismereteket terjeszteni". Ezzel legalábbis írott
formában eltünt a "kís-Euröpa" elv a Társaság életéből. Herman tágan fogalmazott,
hazáról beszélt, abba tehát bele kell értenünk minden népet, a magyar nemzeti
múvelődéssel ellentétet látó indoklás azonban, amit további más társasági tagok is
visszahangoztak, egyértelművé teszi, hogy a modern politikai nemzet fogalmával
helyettesítette a "hungarus" hagyományt. A Királyi Magyar Természettudományos
Társaság alapszabályait alakította át, pontosabban, azt vette mintául. A névváltozás is
az ő kezenyomán keletkezett. így lett Magyarországiból Magyar Néprajzi Társasag.P

A változás végül mégsem bizonyult eszmei fordulatnak. A Társaság hajója lekerült
a zátonyról, termékeny esztendők következtek történetében. A tagság összetétele
sem változott lényegesen. A sokszínű szakosztályi beosztás azonban nem állt vissza.
Igazat kell adnunk Herman Ottónak, túlméretezett volt, nem működött
rendeltetésszerűen. bár egyedi hagyományának jelentősége ezzel nem csorbu!'
Társulati élet az I920-as évek első feléig egy SOknemzetiségű és soknyelvű ország
néprajzi kutatásainak színtere volt. A trianoni békekötés hozott változásokat, a
nemzetiségi területek elcsatolásával megszünt azoknak Magyarországról kiinduló
néprajzi vizsgálata is. Az érdeklődés azonban nem múlt el, fokozatosan alakult át a
szomszédos népek iránti tudományos figyelemmé, miként azt Bartók Béla és Róheim
Géza, majd a fiatalabb nemzedékből Lükö Gábor, Gunda Béla és mások példája
bizonyítja. Ez azonban már a Társaság alapítása után több évtizeddel később
bontakozott ki, és több tekintetben más kérdéskörbe tartozik.
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KELET-NYUGAT KÉRDÉSEK A NÉPI KULTÚRA
ÉRTELMEZÉSÉBEN

Az Alföld és az alföldi pásztor mint orientális téma a hazai és
külföldí festészetben

Sinkó Katalin

A kelet varázsos-félelmes világa mindig is kihívást jelentett a nyugat számára, hogy
csak a barokk és rokokó udvari kultúra orientalizáló műveire emlékeztessünk. A
török vagy más ázsiai birodalmak ez idő tájt hol a pokolbéli ellenség, hol pedig
aufklarísta álmok, utópiák színterei. Mindazok az európai képzetek, melyekkel a nyu-
gat az egzotikus világok felé fordult, a 19. században széles körben popularizálódtak.
Az egzotizmus divatjának hátterében a romantikus meghasonlottság, s nemkülönben
az európai szellemi kolonializmus állt. 1843-ban így írt Theophile Gautier barátjának
Nervainak: "Az ember nem mindig ahhoz az országhoz tartozik, amelyben született ...
nekem úgy tűnik, mintha már éltem volna keleten. És ha egy karnevál alkalmából
kaftánt és turbánt öltök, úgy érzem az igazi ruhát vettem fel. Mindig meglep, hogy
nem tudok folyékonyan arab ul ...ff

Ugyanebben az esztendőben állította ki Borsos József egy festményét, Címe: A
libanoni emir. A titokzatos cím ellenére egész Bécs tudta, hogy Zichy Edmund grófot
ábrázolja azon viseletben, melyet az előző évben tett alexandriai látogatása során
kapott Soliman pasától ajándékba. Zichy egykorú és későbbi megnyilatkozásaiból
azonban az is kiviláglik, hogy számára az efféle keletieskedés nemcsak a Gautierhez
hasonló divatos karneváli maskerádé volt, hanem ezzel családjának régiségére. illetve
annak a szultáni házhoz füzödö legendás rokonságára is utalni kívánt. A Zichyek
családi mitoszaiban e rokonság a honfoglalás elötti korra nyúlt vissza. Ilyen régi csalá-
di mitosza azonban nemcsak a Zichyeknek volt. A nemesi nemzet egésze már évszá-
zadokkal előbb is szívesen hivatkozott az attilai hősi kezdetekre.

Mindezt azért kellett bevezetésképpen felidéznünk, mert a romantika korának
hazai orientalizmusát azon túlmenően, hogy a modern európai tendenciákhoz is hoz-
zákapcsolódott, egyben sajátos konzervativizmus, jobban mondva konzervatív
historizmus is jellemezte. Ez a sokat tárgyalt konzervatív historizmus, konkrétan a
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magyar nemzettudat orientális képzetköre egy rendkivül fontos mozzanatban eltért a
nyugaton divatos egzotizmustól. Ez utóbbi ugyanis, bármennyire szívesen öltötte is
magára az egzotikus világok rekvizitumait, sohasem tudta feledni, hogy a nyugat
racionalista polgárának maszkabáljáról van szó. A hazai orientalizálás esetében ezzel
szemben az "ön-kép" jelenik meg mint sajátos egzotikum. Midennek célja, tenden-
ciája nyilvánvalóvá lesz, ha meggondoljuk, az ön-kép eme sajátos egzotizmusa, ponto-
sabban szólva orientalizmusa főként a nyugathoz való tartozást relativizálja.

A magyar kelet-teóriák esetében sohasem feledhetjük, hogy azok jobbára a
Monarchia keretei között terjedtek el, hogy Magyarországnak a Monarhiában elfog-
lalt keleti fekvését mintegy mitologizálják. Ezzel azt szerétném hangsúlyozni, hogy a
magyar nemzettudat kelet-teériait mindig a nyugattal való korrelációban kell szemlel-
nünk, és nemcsak azok hazai kialakulását, hanem külföldi recepcióját is számba kell
vennünk.

A törökös, arabos motivumok a század közepe táján mint a magyarság keleti
jellegét hangsúlyozó elemek jelentek meg, legyen szó romantikus építészeti
formákról vagy nemzeti öltözetekröl, Populáris példája ez az újságillusztrációként
megjelent litografált divatkép, mely mintegy képzeletbeli divatbemutatón, a Vigadó
termeiben vonultatja fel a magyar viselettörténet egyes fázisaít, s nemkülönben a
városi divatot. A szerzö a képen vélhetőleg az ősmagyar viseletet akarta az arabhoz
hasonlóan ábrázolni. A kép középpontjában táncoló parasztpár látható, a képen nem
különül el egymástól az úri és a paraszti viselet, mindkettö a nemzeti karaktervoná-
sok hordozója.

Mindez jelzi, hogy hiba volna, ha a múlt század közepének a nemzettudat keleties
vonásaival kapcsolatba hozható jelenségeit egymástól elszakítva, érdekcsoportokra
lokalizálva tárgyalnánk. Az etnográfiai mozzanatok felmutatása különben sem a nép,
a parasztság, hanem a polgári-nemesi rétegek körében ment végbe.

Az Alfölddel kapcsoltos orientális ábrázolások is sok tekintetben a fentebb jellem-
zett nemesi keletieskedés jegyeit mutatják. Számunkra szimbolikus jelentőségű lehet
már maga az a tény is, hogy ennek, az Alföldet abrázló és leginkább elhíresült képnek
a megrendeléje a bevezetőben bemutatott libanoni emir, azaz Zichy Edmund gróf
volt 1853-ban, aki kihasználva Markó Károly bécsi útját, egy szivárványos ég alatt tün-
döklő róna képét rendelte meg a festőtől. Zichy Edmundnak az Alfölddel
kapcsolatos elképzeléseiról éppen abban az útinaplóban olvashatunk, mely a már
említett alexandriai utazását örökítette meg. Zichy Edmund nem egyedül, hanem
Forray es Batthyány gróffal együtt utazott keletre - az egykorú lapok szóhasználatát
idézve - a kedves keleti rokonhoz látogatóba. Az útjukról kiadott díszalbum szövege
szarnos helyen felidézi az Alföld és a sivatag világa közötti párhuzamot, ahol az uta-
zók nemegyszer gyönyörködhettek a délibábban, mely "minden irányban játszadozik,
s benne, mint a mi gyönyörű Alföldünkön, egész városok és szigetek képződnek és
ismét elenyésznek, mint az emlékezetek a valóság mögött.,"

Az Alföldnek ez a Marko által festett ideálképe éppúgy nem tartalmaz semmit az
úttalan pusztai táj szomorú realitásaiból, mint a negyvenes-ötvenes évek alföldi pász-
torképei. jelenetei.
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A hazai almanachok szívesen közöltek olyan humoros elbeszéléseket vagy
érzelmes költeményeket, melyek témája az Alföld vidéke, élete volt. A szövegekhez
gyakran illusztráció is járult, mint az Emlény címü almanach 1843-as számában
Kunoss Endre: A puszták fiai címü költeményéhez. A versben ábrázolt romlatlan
pusztai gyermeket Barabás népviseletbe öltöztetett, szende biedermeier fiúcska
képében jeleníti meg. Kunoss szerint a puszta maga az éden, ahol a mérhetetlen
távolság ölében a szalmaviskó lakói tökéletes békében élnek, szeretetben nevelik
gyermekeiket. A versből az is kiderül, hogy a kép a városi életben megcsömörlöttek
számára mutat példát, a költö szavaival:

Ha kételkedél az emberek szívében
ha városoknak elfajult szülöttit
ezer gonoszság csábos karjain
Mocsárba látod állatkint süllyedni
Ó jer, tekintesd a puszták gyermekét...

Az Emlény 1844-es száma Nagy Ignác A puszták villáma címü elbeszélését hozta
szintén Barabás illusztrációjával. A puszták villáma az elbeszélésben is szereplö és a
képen is látható ló neve, tulajdonosa Bandi, a csikós, aki azt nyereg nélkül szokta
megülni, s a betyároktói elrabolt kedvesének keresésére csizma és sarkantyú nélkül
pattan fel rá. Barabás két képét azért idéztern fel sok más közül példaként, mert pár
év múlva egy hozzá párosított nérnet nyelvü ismertetővel Lipcsében is megjelent. A
Der Csikós címü metszethez párosított némel szöveg nem Nagy Ignác elbeszélésének
fordítása, hanem külföldnek szánt interpretáció. Ebből idézek fordításban:

"Aki Magyarországon utazik, találóan állapíthatja meg, hogy Kelet egy részét lát-
hatta. A magyarok büszkén nevezik magukat a "kelet népének,"s ezzel mindent el-
mondtak, amit az ember a magyar nemzetiséggel kapcsolatban elmond hat. Valóban a
Kelet népe ök, annak a nemes, tüzes, büszke, forróvérű, vendégszerető néptörzsnek
a gyermekei, akiket a bábeli nyelvzavar szört szét az egész világon, s amely ugyan test
szerint nem ikertestvére az arábiai puszták beduinjának, hiszen ö a fútengeren vihar-
zik át sebesen, a szaharai mén ellenben a homoktengereket repüli keresztül. Mint ez
a beduin, a csíkos is lován ülve él és azon ülve hal meg..."

A negyvenes években mind az irodalomban, mind a képzőművészetben szinte
kivétel nélkül az Alföld és a keleti puszták hasonlóságát hangsúlyozzák. További
példa erre a Vahot Imre által szerkesztett Magyarf6/d és népei eredeti képekben című
1846-ban megjelent mű is, mely így mutatja be például a Hortobágyot és a csikóst:
"...a mi hősünk képe, ki elhagyva a Hortobágyi csárdát, aszekérúton lassú léptekben
lovagol, éber lélekkel tekint be a pusztaság végtelenébe. Csikósunk jelentős arcát,
mint minden igaz magyar pörét, komoly méltóság, szilárd elhatározottság ... lovagias
büszkeség, nyugodt lélek s a megedzett sanyarú élet sajátos redözete bélyegzi.
Arcélén, vonásain általában a keleti faj saját typusa ül ...". A leírás pozitív vonásait a
csikös természetének árnyoldalai, különösképpen még a bűnnek sem tartott lölopas
iránti hajlama egészíti ki. Vahot leírásában ezzel együtt a pásztornép igazi magyar, "a
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többi néposztálytul bátrabb, mokányabb, elevenebb, hetvenkedöbb. kicsapongóbb,
igazi arila-fajta magyar vér, pogány termés, ki még az eleven ördögtől sem féL"

Ez a néhány kiválasztott példa arra utal, hogy az alföldi puszta népe - köztük a
csikós, mint annak legjellegzetesebb alakja - a formálódó közvélekedésben mint az
ősi magyar karakter reprezentánsa jelenik meg. A magyarság tipikusnak mondott
alapvonásai közé sorolhatjuk a nomadizáló lovas képzetét, a pogány korból
kontinuusan megőrzött olyan tulajdonságokat, mint a lólopás és a kicsapongás iránti
hajlam. A lován élő, gyakran "kentaur fajként" is emlegetett alföldi pásztor külsö
vonásai közé tartozik a feket haj és a gondozatlan ábrázat, a féktelen mozgás és az
ostorcsattogtatás is. Vahot nem véletlenül használja az "atila-fajta magyar vér"
kifejezést. A csikósnak a polgári közvéleményen elterjedt képe szoros kapcsolatban
áll azzal a toposszal, mely Attiláról alakult ki Európában. Az "isten ostora" jelző
mintegy rávetült az ostorát csattogtató, száguldó csikós képére, melyhez a
kentaürjelleg, a normális indolencia, a féktelen virtus vagy a polgári erények teljes
hiányának képzete is hozzá tapadt. Vahot csikós-jellemzésében szinte vonásról-
vonásra ez az Attila-interpretáció jelenik meg.

Az Attila-toposz felbukkanása és lokalizálódása az alföldi etnográfiai típuso kkal
kapcsolatban mondhatni újabb jelenség volt a múlt század negyvenes éveiben.
Előzményeit éppen annak a nemesi nemzettudatnak a körében lelhetjük fel, melyre
már a bevezetőben is utaltam.

Az eddig bemutatott, alföldi pásztorokat ábrázoló és Pesten készült néhány
metszet szinte karikírozó jellege jól kifejezi a városi embernek az etnográfai
mozzanatokat kívülröl szemlélö attitüdjét.

De nem volt ez másként Bécsben sem. A polgári világ értékei felől közelítette meg
a témát Joseph Heicke is azon litográfiáin, melyeken a csikós életének néhány
jelenetét mutatja be. Ezekkel valós igényt elégített ki, hiszen a negyvenes évek köze-
pétöl kezdve a magyar etnográfiai ábrázolások sorában, az alföldi témák egyre
nagyobb érdeklodést váltottak ki külföldön is, értve ezen a birodalom Lajtán túli
részét és a német nyelvterület egészét.

Az ötvenes-hatvanas években megjelenő egyes sorozatok lapjain alig találjuk
nyomát az etnográfiai részletek korrekt bemutatásának, annál több a borzongató,
nosztalgikus vagy erotikus mozzanat, egzotikus felfogásban. A pusztai életet
általában néhány kiragadott jelenettel jellemzik, így gyakori a ménes kihajtásának,
vagy a leselkedő betyároknak a bemutatása, azt a veszedelmet illusztrálandó, mely a
hintóban utazó polgárt a pusztán fenyegetheti.

Ezen sorozatok között kivétel Theodore Valério 1855 táján kiadott müve, mely
témájának komoly felfogásával eltér a divatos sorozatok átlagától. Valério műveit
etnográfiai korrektségéért, a magyar paraszti világ mély szimpátiájával festett bemu-
tatásaért később is sok dicséret illette. Művészi elgondolását azonban akkor érthetjük
meg mélyebben, ha alföldi képeit az algíri, spanyol, afrikai útja során készült lapjaival
vetjük össze. Ebből az összevetésból ugyanis rögtön kiviláglik, hogy pusztaképeinek
nem egy fordulata a francia orientalizmus jellemző szülötte. Képein a beduin vagy az
arab lovas éppoly úrias méltósággal üti meg lovát, mint a magyar pásztor.
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Mégis mi lehetett az oka a magyar pusztai képek e külföldi divatjának a múlt
század közepén? S mi lehet az oka annak, hogy Magyarország pusztával azonosított
képe mindmáig kitörölhetetlenül él a nyugati polgár képzeletében? Az osztrák-
német festők imént bemutatott lapjai is illusztrálhatják, hogy ezek a képek első-
sorban nem a magyar, hanem a formálódó osztrák/nemet nemzettudat számára lehet-
tek funkcionális szerepűek, amennyiben ez utóbbiak önmagukról vallott polgárosult
értéktudatát támasztották alá, erősítették meg. Az 1861-ben Bécsben megjelent
Bilder aus Ungarn című album címlapját akár emblematikusnak is tekinthetjük. A
sorozat szerkesztői a Magyarországra legjellemzőbbnek tartott jelenetet, egy ócska
csárda előtt mulató csikóst tették a címlapra. Bachmann-Hochmann képén, akárcsak
Joseph Heickének ezen a Der lustige Csikás című lapján nyomát sem lelhetjük a
magyar festők művein ez idő tájt már általános heroizáló tendenciáknak, melyekről
később szólok. Azok drámaiságából mi sem maradt, láttukon inkább John Paget
angol utazó irónikus megjegyzése ötlik eszünkbe, miszerint "anya sem ríhat
keserűbben gyermekének elvesztésén, mint egy borral locsolt magyar Hunnia tünt
dicsősége felett..." .

. Mégis az osztrák festők efféle kívülálló, csupán az etnográfiai különösségekre,
illetve a pittoreszk elemekre koncentráló nézőpontja volt a feltétele annak, hogy a
modernebb festői eszközök birtokában Szolnokon megszülethessen az ún. hangulat-
impresszionízmus. Pettenkofen, Ra ffalt , Otto van Thoren Szolnok környékén
alkotott műveire gondolok elsősorban, akiknek alföldi tárgyú képeit természetesen
nem terhelte a magyarokra kötelező pátosz, sokféle - a látvánnyal közvetlenül kap-
csolatba nem hozható - ideologikus teher.

A nemzeti vonások hazai interpretálói minden bizonnyal az efféle képekre utaltak,
mikor felpanaszolták, hogy a magyar karakter igazi megragadására egyetlen külföldi
sem képes. Véleményük szerint - s e gondolatnak évszázados irodalmi utoéletét is
követhetjük - a külföld félreérti a magyar karaktert, nem érti ennek igazi, úgymond
"nemes" jellegét...

A magyar festők az ötvenes években többnyire a Lenau- és Petőfi-versekből ismert
Alföld-scenáriát festik: a csikós és ménes viharként robognak a képeken, a pusztai
pásztor rezzenetlenül dacol az ítéletidövel, a csárdában pedig féktelen táncot ropnak
az üldözött betyárok. Az alföldi pásztor, a betyár romantikus-elégikus vagy drámai
attitűdje, amelynek egyaránt eleme a sorssal való dacos szembeszállás és valamiféle
tragikus meghasonlottságot méltósággal viselő alapmagatartás, inkább irodalmi
eredetű, mint valóságban gyökerező elem. Több jel mutat arra, hogy a magyar népka-
rakterológiának ez a romantikus-meghasonlott attitűdje sokat köszönhet a byroni
hős ideajának.

Efféle drámai vagy elégikus alaphangulatú pusztai képeket festett Lotz Károly, de
ez az attitűd jellemzi Izsó Miklós sokat idézett, táncoló parasztokat ábrázoló
sorozatát és kivitelezett müvét, a Búsuló juhászt is. Ez utóbbit Izsó Pásztor vagy
Magyar pásztor néven emlegeti, így is állította ki a Műegyletben. A forrásokból
kitűnik, hogy nem a szobrász, hanem a közvélernény nevezte el a szobrot "Búsuló
juhásznak".
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Közbevetöleg szólva nem tekinthetjük véletlennek, hogy épp ez a "búsuló" ragad-

ványnév vált e szobor kapcsán a rnűelemzések egyik alapjává, hiszen a "busongó"
magyar karakter sokszor taglalt, általánosan elfogadott közhely volt már a század
közepe táján. "Maga az arc igazi keleti típus - állapítja meg a Juhász kapcsán később
Szana - de már a tekintetben van valami búskomoJyság, mely a magyar fajnak
általános jellemvonása ... a végtagok elhelyezése ... az állás, melyet egészben fölvesz,
nem sajátja másnak, csak a magyarföldi puszták fiának ...". Néhány évtizeddel később
Fülep Lajos továbbmegy Izsö müveinek elemzése kapcsán: "A magyar habitus harc-
ban és munkában alakult ki... Az eszmény testet öltött... a magyar katona, a végvári
vitéz, a hajdü, a kuruc, a huszár alakjában, abban a természetes fesztelenségben,
amivel a lovát a vele összenőtt huszár megüli, a paraszt, a pásztor, a esikés alakjában,
tempós és mégis rugalmas, hanyag és mégis nemes mozgásában ...".

A Juhász a saját korában nagy sikert aratott. Izsö maga két példányban is kifaragta,
halála után pedig Madarász Viktor közvetítésével gipszámolatait terjesztették,
melyekböl a híradások szerint a hetvenes évek közepére már majd 200 darabot
sikerült eladni. Ezekből a gipszpéldányokból kívánták előteremteni azt az összeget,
amelyből a Búsutá juhászt kolosszális méretben bronzba öntötték volna. Tervezett
hortobágyi felállításának körülményeit Feszl Frigyes sajnos csak gyenge
reprodukcióból ismeretes elveszett akvarellje mutatja. Ismertek azonban Feszl más,
parasztkariatídákat ábrázoló különös emlékmű-tervei, melyek bizonyítják, hogy a
hetvenes évek közepére jószerivel megértek az eszmei feltételek ahhoz, hogy a
paraszt-tematika akár heroikus, monumentális formában is megjeleníthető legyen.

A monumentális megjelenítés igénye jelzi, hogy a téma túlnőtt az etnográfiai vagy
pittoreszk ábrázolások körén, és általánosabb érvényű tartalmat is hordozott.

Az alföldi pásztor, a csikós a hetvenes évekre már nem etnográfiai különösség,
hanem a mítosz maga. Mitikus vonásainak alapjairól sokat elárulnak Herman Ottó
fejtegetéseí. A magyar nép arca és jelleme című művében Herman szembeállítja
Hunfalvy és Vámbéry teóriáit arról, hogy vajon "a finn-ugorsag bizonyult-e az állam-
alkotó, államfenntartó elemnek ... mely mindent legyőzött, meghódított, a maga
képére formált, uralmának alávetett, avagy a török elem bizonyult ilyennek?"

Herman Vámbéryvel együtt vallja, hogy az antropológiailag legbecsesebb magyar
elemet ott kell keresni, ahol "az ősi szervezet, a törzs, a nemzetség, a had keretei és
nyomai még Iölismerhetöek", Az alföldi pásztor minden bizonnyal ilyen. E fejtege-
tések kulcsszava az "államalkotó faj" kifejezés, mely egyben magyarázatot ad az
alföldi témák rnítizálására és e századi továbbélésére egyaránt, nemkülönben a
hivatalos politikai és művészeti teóriák körébe történt átemelésére is.

Az "államfenntartó faj" kategóriája vízsgálódásunk másik fontos elemére is
ravilagít. A 19-20. században a tömegek politizálódásának korszakában, amikor, Max
Weber meghatározását követve, a "hatalom karizmatikus hordozója a nép", a
népfogalom, a népkarakter efféle részletekbe menö kidolgozása, megkonstruálása
történelmi szükségszerűség, végső soron a hatalom legitimaciös alapjának kiépítése.

A mítoszos népkarakterológia kialakulását és szinte töretlen fennmaradását több-
féleképpeu lehet megítélni, mint ahogy "elítélésére" is voltak példák. Egyes történeti
korszakokban a keleti népmítosz a független államiságért folyó törekvések, az
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igazságtalan békediktátumok ellen fordítható eszmei fegyver, más időszakokban és
tájakon a kisebbségi lét elviselését könnyítö megingathatatlan hit, mellyel
kapcsolatban gyakran a hitbeli sajátosságok minden jegyét felfedezhetjük: feltétlen
elfogadtatásának vagy tudományos igazolásának igényét. A magyar keleti népmítosz
más népmítoszokkal való összevetése azonban türelemre kell intsen bennünket.
Amennyire fontos ugyanis a régi és újabb tudományos állítások ideologikus alapjai-
nak pontos feltérképezése, legalább olyan fontos és kívánatos lenne a nemzet életé-
ben működö erők, eszmei mozgások és hitek felismerése, nem azért, hogy a bármely
hitek hitvallóinak újabb máglyákat építsünk, hanem, hogy közös életünk változatos
eszmei vidéke it végre feltérképezhessük, hogy azokon jól bejárható, félelmektől és
veszélyektől mentes utakat építsünk.

Ennek a tanulmánynak bővebb, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel s számos illusztráciöval ellátott változata

megjelenik az Ethnographia 100. (1989) évfolyamában.



A kelet-nyugat probléma a lengyel népi kultúra értelmezésében

Taganyi Zoltán

Az ősi szláv kultúra és a szarmatizmus mítoszatöl a történeti kutatásokig

A lengyel nemesség a paraszti szlávokkal szemben azt tartotta magáról, a 16-17.
században és később is, hogy a szarmata lovas nomadokról származott. Véleményük
szerint a szláv parasztság földműves foglalkozása lealacsonyító lett volna számukra,
ezért őseiknek a lovas harcos, uralkodó szarmatákat tekintették. akik uralrnuk alá ve-
tették a lengyel földműves parasztokat.

A lengyel nemzeti tudat újjáébredésének 18-19. századi szellemi mozgalmaiban
viszont már az okozott gondot, hogy a lengyel arisztokrácia kultúráját kozmopo-
litának tartották, kritizálták. A lengyel szlavofilek szerint a korabeli lengyel nemesség
és főleg az arisztokrácia kultúrája csupán a nyugati kultúra utánzata. Az ősi szláv és
lengyel kultúra elemeit szerintük a parasztság körében lehetett megtalálni. Ellenzéki
módon a parasztok ősi szláv és lengyel hagyományainak újjáélesztésévei kívántak új
lengyel nemzeti kultúrát teremteni és kiszorítani az arisztokrácia kozmopolitizmusát.
Irásaik szerint a bajok forrása a keleti, általában a népi kultúra aláhanyatlása volt, a
dekadens nyugati kultúra terjedése miatt. Egy példát idézek erre a szembeállításra. A
lengyel köznemesség és nemesség öltözetének egyik hagyomá-nyos darabja volt a
kontusz, egy derékon díszes övvel átkötött kaftán jellegű köntös. Ezt a lengyel
nemesség ősi szarmata kultürája szimbólumanak tekintették. Moniuszko Rettenetes
udvar (Straszny Dwór) című operájában a becsületes lengyelek köntösben vannak,
míg a bajkeverők nyugatias harisnyát és térdnádragot viselnek.

Ebben az időben elsősorban a német romantika hatására kezdtek a lengyel írók,
értelmiségiek a nép kultüraja felé fordulni. A parasztság körében vélték megtalálni az
ősi és elveszettnek hitt lengyel nemzeti kultúra sajátosságait. A népi kultúrát szembe-
állították egyfelől az arisztokrácia kultúrájaval, amelyben sok nyugati, főleg francia
elem volt, másfelől a nemesség főként szegényebb, alacsonyabb rangú rétegeinek mű-
veltségével, melynek elemi között sok keleti, örmény, török és perzsa eredetű volt,
amit a kortársak a lengyel nemesség szarmata származásával magyaraztak.! A nyuga-
tias-franciás elit kultúrával szemben a nemesi szarmata kultúrát is sajátosan
lengyelnek minösítették, ennek ellenére a tudományos társaságok kutatói
tevékenysége és a közvélernény is egyre inkább az ősi szláv nemzeti elemeket kereste
a parasztság körében. A kor szellemének megfelelöen a regionális kutatások az
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egykori SL törzsi egységek kulturális maradványait vélték fölfedezni. Kialakult a
népismeret tudománya, a "Iudoznawstwo", és kiállításokat szerveztek egyes népi
kultúrák, egyes törzsinek vélt kulturális örökségek bemutatására. Ezzel kezdödött a
néprajzi muzeológia. A nemzeti kulturális örökség fogalmába beillesztették a lengyel
nemesség szarmatának tekintett müveltségét is, bár ezek a vonások, mint később rá
fogok mutatni, kora újkori, viszonylag késői orientális müvelödési hatásokra
vezethetők vissza. E korszak lengyel "népi kultúra" fogalmában minden esetre benne
volt a parasztság mellett más alsóbb társadalmi rétegek, a nemesség és kisnemesség,
az egyszerűbb életet élő városi polgárság rnűveltsége, mindennapi élete is. Úgy
vélték, hogy az ősi, eredeti lengyel kultúra a felsőbb társadalmi rétegek körében
kihalt, elemei viszont fönnmaradtak a parasztság és az alsóbb rétegek között.

Lényegében ezen az úton haladt a lengyel néprajzi kutatás addig, amíg a középkori
kultúra föltárása, kutatása összehasonlító elemzése fényt nem derített arra, hogy a
korábban az ősi lengyel törzsi kultúra elemeinek mínösíteu sajátságok gyakran
időben pontosan meghatározható hatások eredményeként jelentek meg a parasztok
közt. Jan Stanislaw Bystron volt az ilyen jellegű történeti kutatások egyik kezdemé-
nyezője a két világháború közt, ezt az irányt vitte tovább Kaziinierz Dobrowolski és
iskolája a második világháború után. Dokumentálták, hogy mennyi új technológiát,
kulturális vívmányt közvetített a nemesség és a polgárság a lengyel falvak és mezö-
városok lakóihoz.é A középkori kutatások, valamint a kora újkori-újkori céhes ipar és
manufakturális termelés elemzése alapján megerősödött az a felismerés, hogy nem
áll az a romantikus állítás miszerint mindaz, ami a parasztok körében található, az ősi
szlávság kultúrájának maradványa. Kiderült, hogy nyugatról nagyon sok kulturális
elem terjedt el. Terjedésüket előmozdította például a német magdeburgi jog
átvétele, később a lecsapolásos írtáshoz kapcsolódó holland koIlonizáció. Ezeknek a
települési mozgalmaknak és velük kapcsolatban az új földművelő eljarasok. eszközök
stb. elterjedésének könyvtárnyi irodalma van. Ebben a dolgozatban azonban csak
olyan kulturális elemeknek szentelünk figyelmet, amelyek a soltészek által irányított
településekhez, a középkori céhek kézműipari technológiájához, illetve a manufaktu-
rális termelés elterjedéséhez kapcsolódnak.

A középkori falu- és városalapításokból levezethető nyugati eredetű elemek a pa-
rasztság kultúrájában

A középkori magdeburgi jogon alapuló soltészi falutelepítések révén, a 14-15.
századtól szarnos olyan technológiai újítás jelent meg lengyel falukban, amelyeket a
néprajzkutatók korábban ősi paraszti hagyománynak tekintettek, valójában azonban
a soltész-vállalkozók tevékenységére vezethetők vissza. Lengyelországban például a
római kortól ismeretesek kohó leletek a kielcei vajdaságban. A gyepvasércet földbe
mélyített kohókban égették ki. A későbbiekben a soltész-vállalkozók a felszínen cilin-
deres kéményeket vezettek be, nagyobb huzatot és oxigénellátást biztosítottak.
Ugyanezek a vállalkozók terjesztették el a vízierővel működtetett hámorokat,
füjtatökat.é A vízhajtásos malomkerék feltűnésévei több új, hatékony technolöga is
elterjed he tett, így a fúrészmalmok, a nagyobb teljesítményű gabonaörlö malmok. A
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soltészi falualakítások előtt az örlést főleg kézimalmokkal végezték. A forgótengely
bevezetésévei a kézi örlést még tökéletesítették is, lehetövé tették a őrlés finom-
ságának szabályozását. Ezekkel a malmokkal szemben jelentek meg a vízierővel mü-
köd6 malmok. Ezek használatáért a faluk lakosai pénzjáradékot fizettek. A gabona-
örlö malmok és fúrészmalmok technológiája alapján - ugyancsak a soltészek révén -
jelentek meg a posztóványoló malmok is.4

Az ősi és népi eredetű javak tárházába utalták korábban az etnográfusok a
szuszékokat, faládákat. A famegmunkálás történetének figyelembevételével azonban
megállapítható, hogy a szuszék a korábbi bárdot haszná ló ácstechnikát képviseli,
helyükbe a fűrészélt deszkákból összeállitott és gyakran festett tulipántos ládák a fű-
részmalmok elterjedése után jöttek, az asztalosmesterség elterjedésével. Egy másik
példa, a fazekasság. A lengyel-német síkság kultúráiban a kelta időktől kezdve hasz-
nálták már a fazekaskorongot, annak egy kezdetleges, kézzel forgatható változatát. A
13-14. századtól jelentek meg az orsós szerkezetü fazekaskorongok, amelyeket egy
alsó korong segítségével lábbal is lehetett forgatni. A lábbal hajtható korongok
azonban a 16-17. században váltak általánossá a lengyel fazekassagban.!

A különbözö társadalmi rétegek között "vándorló", terjedő újítások között említ-
hetjük a tüzelőberendezések változásait. Amint ismeretes, korábban csak a füstös-
konyha létezett, a tisztaszoba. az ízba későbbi. A házba a kemence úgy vonult be,
hogy eredetileg a házon kívűl a pitvarhoz volt építve, majd amikor a tisztaszoba
kialakult, oda került olyan formában, hogy tüzelőnyílása továbbra is a pitvarba, sienbe
nyílt. E tüzelésí mód elterjedésével együtt a kályhás, szemeskályhás tüzelőberendezés
és a kandalló is föltünhetett, a konyhában padkás tüzelövel. A kandallés berendezés
korábban csak a nemesség és a vagyonosabb polgárok házaiban volt föltalálható. Az ö

lakásmódjukat utánozva terjedtek el a kályhás és kandallós tüzelőberendezések a
népi építészetben. A kandallókkal együtt terjedtek a tűzikutyák, kuruglyák és
háromlábak, lábasok. A háromlábat lengyelül drybusnak nevezték anémet Dreifuss
analögiájara."

A városi vagy más magasabb statuszü társadalmi rétegek kultúrájának hatása más
területeken is megfigyelhetó. A majorsági gazdálkodás korában a nemesség
igyekezett a parasztságot arra szorítani, hogy pénzét az ö kocsmáiban költse el. A
piacozás révén azonban a parasztok másfajta településekkel is kapcsolatba kerültek.
A zarándoklatok, búcsújáróhelyek felkeresése során is láthatták, hogy a kereskedő
polgároknak "lábasházai" voltak a város négyszögletes piactere mentén, és porté-
káikat a ház elötti árkádok vagy a tornác alatt árusították. Ezt a városrendezési
vonást a lengyel falusiak is sokfelé átvették oly mödon, hogy az ácsok fából
alakítottak tornácot, árkádot, lengyelül podcient a vagyonosabb gazdák háza elé. De
nem föltétlenül kell az ácsok közvetítö szerepére gondolnunk, a parasztok maguk is
elleshették ezeket a megoldásokat városi vagy vagyonosabb falusi tarsaíktöl.?

A céhes, majd pedig a manufakturális termelés terjedésével új eszközök juthattak
el a lengyel falukba is. Bár egyes etnográfusok a rokkát ősi szláv szerszámnak
tartották, a valóságban ez is a 16-17. századi korai manufaktúrák technológiai
hatásával jelent meg a lengyel falukban. Korábban csak guzsalyokat használtak. A
manufakturális hatásra vezethető vissza a korábbi függőleges szövöszékek helyett a
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vízszintes, vetélés takács szövöszék változatainak elterjedése.f Hasonlót mondhatunk
a csipkeverésről és más textildíszítő eljárásokról is. A technikák mellett motívumok is
terjedtek. Ezeknek nyugati eredete nyilvánvaló, bár a korai romantikus lengyel nép-
rajz ezekben is igyekezett ősi szláv törzsi hagyományt talalni.?

Más kulturális elemek viszont keletről terjedhettek. Ezeket illesztették később a
szarmata kultúra mítizált képébe. Ezek többnyire a nemesség közvetítésével jutottak
el a polgársághoz és a parasztsághoz. Ha az egyes kulturális elemek történetét külön-
külön megvizsgáljuk, nem igen marad semmi, amit ősi szarmata hagyománynak
tekinthetnénk.

A későbbi nyugati hatások egy része jobbára csak a polgárság, nemesség
hétköznapi életét alakította át. A harisnyás, térdnadrágos, csatoscipős viseletet már
említettük. Ezzel párhuzamosan egy nyugati mintákat követö fehérneműviselés is
elterjedt, amit a lengyel textilipar története igen jól dokumentál. A 19. században a
színes zokni hordása státusszimbólum lehetett. A parkokban ülő, pihenő úri ifjak fel-
húzták anadrágjuk szárat, hogy színes zoknijuk az arrafelé járóknak szemet szúrjon.
A 19. században a kávéházba való járás nyugatról terjedt el, mint polgári szokás, noha
magának a kávéivásnak a keleti eredete közísmert.l" Ez annál is inkább figyelmet
érdemel, mert példázza a kulturális javak mozgását nyugat és kelet között és a
hatások nehezen kibogozható keveredését.

A kulturális javak nyugati-keleti átadása, átvétele körében más irányokat is megkü-
lönböztethetünk. Így a kelet-római, bizánci kultúrkörböl a Balkánon keresztül jött
valószínűleg a koledálás szokása és a téli napfordulóhoz kapcsolódó állatmaszkos ala-
koskodások. Ehhez kapcsolódik az állatok megetetése a karácsony böjtjén megterí-
tett asztalról származó ételekkel, egészségük termékenységük biztosítására. Egyik-
másik idesorolt praktika esetében másodIagos romanizációra is gondolhatunk. Ezek
a szokások a paraszti gyakorlatban olyan újabb keletű rítusokkal, tárgyakkal társulva
lépnek fel, mint a betlehemezés vagy a karácsonyfaállítás, amelyek viszont kétség-
telenül nyugatról származtak.l! A boszorkányokra vonatkozó hiedelmek esetében is
láthatjuk a vásári ponyvairodalom késői hatásait. Erre a hatásra vezethető vissza a
nérnet és lengyel ördög közötti különbségtevés, valamint a lengyel ördögök közt a
nemesi és a paraszti ördög megkülönböztetése.Ié

Végeredményben igen sok olyan kulturális elemről, amit ősi, etnikus örökségnek
tartott a romantika, kiderült, hogy a nemesség és a polgárság közvetítésével nyugatról
került a lengyel parasztokhoz. Amikor a népi iparmüvészet védelmében egyes moz-
galmi emberek fellépnek, gyakran olyan technikai eljárásokat, díszítményeket védel-
meznek, amelyek a manufakturális termelés terjedésével honosodtak meg, mára
viszont már a közvélemény az ősi nemzeti kulturális örökség részének tekinti őket. 13

A nemesség kultúrája, párhuzamok a nemesi és a paraszti kultúra között

Sok kulturális hatást a lengyel nemesség közvetített a parasztokhoz, nyugatról és a
szarmatízmus fogalom körében keletről. A lengyel tudományban bőven találunk leírá-
sokat a nemesség, az arisztokrácia es a polgárság kultúrájáról a 17-18. században.
Kultürtörténeti elemzések kimutatják, hogy a lengyel nemesség és polgárság egy
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részének kultúrája igen közel állt a parasztokéhoz. A lengyelek körében is
megfigyelhető egy népes hétszilvafás kisnemesi réteg, melynek társadalmi
intézményei, életvitele alig különbözött a parasztokétöl.I"

Ezt a hétszilvafás kisnemességet a lengyel irodalom a "szlachta zagrodowa", egy-
portás nemesek név alatt emlegeti. A középkori forrásokban mint "szlachta
zasciankowa", azaz fészkes nemesek is szerepelnek. IS Utóbbi nevüket a vérségi
alapon szervezödö települési egységekröl, másként a fészekról kapták. Esetükben ki-
mutatható a közös ősök kultusza is és nemzetiségi, olykor totemisztikus jelképek
használata címereiken.l'' A nemzetségi, vérségi szervezet maradványai és a
nagycsalád még a 17-18. században is megfigyelhető volt köztük, Az ősi nemesi
fészket a vérbeli közelség jogán birtokolták. A vérségi közelségen alapuló öröklési
jog olyan terminusokban is kifejeződik, mint "ius retractus" vagy "ius propinquitatis".
A közös őstől való leszármazás tudata nyilvánult meg az ősi tűzhely kultuszában,
valamint abban, hogy az ősi portát vagy várat mintegy kultikus helynek, az ősök
szentélyének tekintették. Olyan kifejezések fordulnak elő vele kapcsolatban, mint
"hic maiorum multa vestigia", "hic gens" stb.

E vérségi közösségek tagjai nemcsak maguk a rokonok lehettek - a nemesi
háztartás szolgáit is adaptálhatták a patriarchális szervezetbe.I? A cseléd vagy a
szolga annyira tagja lehetett a családi közösségnek, hogy kezében lehettek a
legfontosabb gazdasági épületek kulcsai. Voltak, akik helyzetükkel visszaéltek, és
vagyonban gyarapodva, nemesi álnéven próbáltak a nemesség soraiba férközni. Az
álnemesek beszivárgásának megakadályozására állították össze a Liber chamorum
nevü összeírasokat, a hamis nevek nyilvántartására. Az álnevek felvétele révén való
emelkedés a társadalmi ranglétrán a 17. és 18. századi Lengyelországban nem volt
ritkal", amit az is elösegített, hogy a cseléd és a szolga a patriarchális nemesi közösség
védelme alatt állt. Megnyilvánulhatott ez abban is, hogy a végrendeletben ugyanúgy
megemlékeztek az egykori cselédröl, házi szolgáról, mint a családtagokról, ami által a
szolga bekerülhetett a vérségi leszármazás nyilvántartásába is.19

A nemesség lakasmódja is hasonlított a polgarsagéhoz, és nehezen volt elhatárol-
ható a parasztsagétól, A nemesség katonai szolgálata és a rablónemesség elleni véde-
kezés következtében a nemesi fészkek központja várjellegű lehetett, azonban a
nemesek távolabbi birtokain a rezidenciák felépítése, berendezése nemigen különbö-
zött a parasztokétel. A nemesi portán is volt például pitvar, lengyelül sien, mely a cse-
lédség gyülekezőhelye is volt. Ide jöhettek át társaik a szomszédsagból. A pitvarban
volt a helye a vadásztrófeáknak. A nemesi portának volt még egy kamra jellegű rak-
tarhelyisége. amit lengyelül alkierznek neveztek, anémet Erker szóból levezethető ki-
fejezéssel. A parasztházakhoz hasonlóan a nemesi portákon is voltak tisztaszobák,
izbák. Asztal állt bennük, a falak mellett padok, hasonlóan a későbbi korszakok pa-
rasztszobáihoz, és itt is volt képekkel díszített szent sarok.20 Az izbában olyan
díszítések voltak, mint a szalmából font és szött "pókhálók", pajankik, melyek
manapság a paraszti kultúrában általánosan fellelhetöek.é! A padok, tamlasszékek
mellett a nemesek házaiban is ládák álltak, ezeket később komód ok, almáriumok,
szekrények váltottak fel, olyan bútorok, amelyeknek későbbi változatai a parasztság
köréböl ismertek. A családfő, a "pater Iamilias" rendelkezett a szent sarok, a családi
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kultusz tárgyaival, a házi patika viszont az asszony kezében volt. Csak jóval később
jelentek meg azok a bútorfajták, amelyeket már intarziás díszítéssel láttak el, továbbá
a jómódot kifejező kétszárnyas ajtók. A nemesi életmód leírásai szerint viszonylag
későn jöttek divatba és korántsem voltak általánosak a csempékkel, kályhaszemekkel
kirakott, pitvarból fűthető kemencék, kályhák. A kéményes kályha és az utóbbi esem-
pékkel kirakott változata holland eredetű volt, és "ragyogó kemencének", piec
blekitnynek nevezték, vagy pedig flander malowanynak, holland eredete alapján.
Ezekkel a tüzelőberendezésekkel együtt jelentek meg a kémények, ennek függvé-
nyeként pedig a kéményseprő szakma.22

Más területeken is kimutathatók olyan nyugatról átvett vívmányok, amelyek
később a parasztság kultúrájában is feltűntek. A viseleti darabok közt a fehérnemű,
így az alsószoknya elterjedése nyugati öltözködési szokások meghonosodásával jött. 23

A manufaktúrák posztóféléket gyártottak, de egyes csípkeverési technikák is a
révükön jelentek meg.24 A 16-18. században számos elem megfigyelhető a polgárság
egyes köreiben, amelyek időbeli eltolódással jelentkeztek a parasztoknál. A
nemesség és a polgárság körében ismert volt például a karácsonyfaálIítás és a
betlehemezés, ezek utóbb a koledálással, a téli napforduló állatmaszkos szokásaíval
összefonódva illeszkedtek be a falusi karácsonyi és újévi ünnepi ciklusba.

A polgárság, a nemesség felől a hatások új formái érték a paraszti hagyományokat
a felvilágosodás jegyében alakított tudományos társaságok, könyvtárak révén. A
paraszti életforma megreformálására irányuló tudatos erőfeszítésekről itt érdemben,
részletesen nem szólhatunk. Közben természetesen a változó, modernizálódó
nemesi, arisztokratikus életvitel bizonyos szétszivargó közvetlen befolyása is elérte a
környezö parasztságot.

A szarmata hagyomány ősi voltának megcáfolása, a lengyel nemesi és paraszti kul-
túra orientális elemei

A szlavofilek főként az arisztokrácia nyugatias kultúráját kritizálták. A nemesi
életforma keleti elemeiről viszont olyan illúzió élt, hogy ősi szarmata gyökerűek. A
történeti szakkutatás azonban kimutatta, hogy az orientális kultúrák legtöbb eleme a
nemesi köztársaságok idején a levantei kereskedelem, olasz, iszlám és örmény keres-
kedők közreműködésével épült be a nemesség kultúrájába.25

Emellett keletről jött a vallásos kultúra több eleme, ikonográfiai típusa is. A
lengyel Regnum Marianum-gondolat jegyében kibontakozó Mária-kultusz révén
kerültek Mária-képek a nemesi portákon a szent sarkokba, majd később a paraszti
izbákba. A Lengyelországban népszerű Szűz Anya-ábrázolásokból több görög és
bizánci előképekre vezethető vissza, amivel kapcsolatban gondolhatunk a pravo-
szlávia vagy pedig az óhitűek hatására a lengyelség egyes területein. A lengyel Mária-
kultusz két legnépszerűbb kegyképe a Matka Boska Czestochowska és a Matka
Boska Ostrobramska. Ezeken is, általában a legkorábbi Szűz Anya-ábrázolásokon,
például a lwowi székesegyház Madonna-képén jöl felismerhetők a bizánci görög
hatások. A lengyel kultúra keleti elemeinek kiváló kutatója, Mankowski szerint az
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egyik legkorábbi lengyelországi Madonna-tipus a bizánci görög "Hodegitririi"
ábrázolással vethető össze.26

Míg az ilyen Madonna-képek a pravoszlávia hatásaként terjedhettek el, maguknak
a szent szimbölumoknak a laikus használata elsősorban az óhitű pravoszlávok litur-
giájából származhat. Az óhitűek körében a Madonna-képeknek és általában az iko-
noknak van egy szinte fetisizáltnak nevezhető kultusza, ami az érintkező lengyel cso-
portoknál is fölbukkan.27 A Madonna képét használták általában a rossz elhárítására,
de a katolikusok körében is általános volt, hogy a határt, a vetést a szenrképek körbe-
hordozásaval áldották meg. A laikus vallásosság jelensége egyes mai keleti lengyel te-
rületeken, hogy a Mária-képeket, szobrokat kegytárgyakkal. rózsafüzérekkel csip-
kedíszítésű ruhákkal, fogadalmi tárgyakkal halmozzák el.28

A Mária-ábrázolások kapcsán a keresztény kelet hatásaira mutathatunk rá. Ezen
túlmenően hatalmas irodalma van az iszlám kelet hatásainak a lengyelekre, szoro-
sabban a lengyel nemesi szubkultúrára. Ebben a kérdésekörben a viseletet említjük
először. A kora újkorban a követjárások, a tatárokkal való hadakozás következtében
sok keleti kulturális elem jelent meg a lengyel nemesség és arisztokrácia
kultúrájában, ami később a parasztokhoz is eljutott, és onnan továbbmenöen
bekerült a nemzeti kultúrába. Már említettük a keleti kaftánhoz hasonló kontusz
viselését, derékon díszes övvel és turbánszerű fejfedövel.é? Erre a köntös viseletre
volt visszavezethető például a kislengyelországi, Krakkö vidéki viselet a közelmúltban
is. Nem egy ide sorolható kulturálís vonást a lengyelek közvetítettek Euröpa
nyugatibb tájaira. A lengyel végvári nemesség fegyverzetében is fölbukkantak keleti
formák, például buzogányok, régi sztyeppei hagyományokat örzö tegezformák, a
honfoglaló magyaroktól is ismert görbe szablyák.3O E tárgyi felszerelés és öltözetek
előállításához keleti eredetű mesterségek is meghonosodtak, fölbukkantak
övkészítök, szönyegszövök és nemezsátor készítők. A keleti, perzsa és török eredetű
kulturális elemek közvetítésében sok esetben fontos szerepet játszottak a tatárok. A
keleti végeken élő lengyel nemesség kultúrájában a tatárokkal való hadakozás
következtében kiváltképp sok keleties vonás csapódott le, melyeket utóbb
szarmatának lehetett értelmezni.é! Keleti hatások eredményeként jött létre a lengyel
könnyülovassag, "tatárlovasság", illetve a huszarsag. Egykor még lengyel janicsárok is
voltak, a tisztek és a közlegények egyaránt törö kös egyenruhát viseltek. A
későbbiekben, mint ismeretes, a karaim-tatárok Lengyelország keleti területein le is
telepedtek. Igy még mecsetek is épültek Lengyelországban, magában Wilnóban is.

A törökökkel való érintkezés eredményeként terjedtek el a 17-18. században a
török fürdözési szokások,32 a kávé- és a teaivás. Lengyelország egyes vidékein török
kávé- és teaárusok jártak és Iónálták ezeket az italo kat. A lengyeleknek kiemelkedő
szerepük volt ezeknek a szekasoknak nyugat felé való továbbadásában is. Az első
bécsi Kávéházat például Bécs ostroma után, a 18. század legelején egy Franciszek
Kulczycki new lengyel kereskedő alapította.V A fentiekhez hozzáad hat juk a török
édességek és a török cukrászat elterjedését. 34 Még a közelmültban, sőt jelenleg is
szamos lengyel cukrásznak törökös neve van.

A tatárokkal való háborúskodás megszünése után további kulturálís érintkezések
lehetöségét adta a karairn-tatárok szigetszerú letelepedése egészen közép-Lengyel-
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országig. A lengyel kutatök úgy vélik, hogy szántáskor vagy a kocsi előtt a lovak
nyeregból törtenö hajtása a lengyel parasztok körében régi keleti vonás, nomád hatás
lehet, amit a karaimok közvetíthettek. A 17-18. században egyébként lengyel nemesi
udvarházak mellett "tatárniák" is előfordultak, ahol tatár rabszolgák is dolgoztak
görögök és törökök mellett. 35

A lengyel nemesi szarmatizmus nemcsak viseleti elemekből, a tárgyi kultúra sajátos
jelenségeiból állt, hanem befolyásolta a viselkedési normákat is. Ide sorolhatjuk az
udvariasság egyes keleti gesztusait, mély meghajlásokat vagy a vendéglátás, vendéges-
kedés gazdagon kidolgozott lengyel hagyományait. A lengyel udvariassági formákban
mindmáig nyelvi nyomai is vannak ennek a keleties szubkultúrának, például ebből a
korból származik a "legyen oly kegyes..." lengyel megszólítasi forma, "niech Pan
bedzie laskawy".

Ezekból a keleties elemekból sok bekérült a parasztok kultúrájába, mint ezt már il-
lusztráltuk a kontusz példájával. Ezeknek az elemeknek nemzeti jelképes értéke lett
később. A raslawicei csatát megörökítő körképen a lengyel felkelő parasztkatonák
például kontusz, illetve más elnevezéssel zsupán típusú felsőruhát viseltek, - és ez az
öltözet mindmáig a lengyel nemezti öntudat hagyományos kifejezője. Ez és a hozzá
hasonló kulturális elemek voltaképp a lengyel nemesi szarmatizmus megnyilvánulá-
sából az összlengyel nemzeti kultúra elemévé váltak.

Jegyzetek

1. A nemesi kultúra leírásának komoly hagyományai vannak a lengyel tudományban. A keleti szarmata
kulturális elemeket olyan szerz6k írták le, mint Brodzinski és Kitowicz a 18. században. Mások
elsősorban a nyugati elemeket keresték a polgárság és nemesség kultúrájában, pl. Lukasz
Golebiowski és Ryszard Berwinski.

2. Dobrowolski vagy Bystron elméleteinek bemutatását nem ttlzhettük ki f6 célul. A nemesi és polgári
kultúra elemeinek az alsóbb társadalmi rétegek felé történt mozgásait kívánjuk csupán érzékeltetni.
Ezen elméletet egy korábbi írásunkban (Tagányi Zoltán 1971.) sommásan már bemutattuk.
Dobrowolskin és Bystronon kívül ki kell emelni még Ryszard Berwinski kutatásait is.

3. VÖ.:A. Maczak-H. Samsonowicz-B. Zientara 1967. A kohóipari újítások kutatásának
tanulmánykötetet szentelt M. Radwan é.n. A magyar kohászat a 12-13. századi párhuzamos
átalakulásával Nováki Gyula és Heckenast Gusztáv foglalkozott.

4. Vö.: A Maczak-H. Samsonowiez- B. Zientara 1967.
5. A fazekasság technikai fejlődésére lásd: Roman Reinfuss 1955.
6. A paraszti és polgári fütésmödok közötti párhuzamokra 1. Roman Reinfuss 1966. Hasonló

párhuzamokat kultútörténeti leírásokban is taláhatunk, így Jan Stanislaw Bystron és W1adyslaw
Lozinski munkáiban. Olyan terminus technikusok, mint pl. a drybusy (németül Dreifuss),
els6s0rban Zygmunt Glogemek a Slownik starozytnosci polskich című ólengyel szetára alapján
kutat ható. Az 50-es és 60-as évek folyamán indult meg a történeti források publikálása. mely
források nemcsak a falu, hanem a városok egykori viszonyait is rögzítették. A maga korában a
lengyel néprajzban forradalomnak számított pl. a poznani polgári inventáriumok közreadása
Józef Burszta és Czeslaw Luczak által (1962).
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7. Taganyi Zoltán 1970.

8. Ezzel a kérdéssel több tanulmányban foglalkoztunk, elsősorban az Irene Turnau által fémjelzett

lengyel textil-ipartörténeti kutatások analízise révén. A jelenlegi nyugati tudományban divatos

"protoindusztrializáció" a lengyelség esetében is kimutatható.

9. A csipkeverés technológiája esetében találkozhatunk céhes technológiai eljárások korai hatásaival,

vö.: Tadeusz Mankowski 1954.

10. Stanislaw Wasylewski 1912.

ll. A másodiagos romanizáció elméletére egy példa: Witold Klinger 1931. Klinger nagyon sok

folklorisztikai elemet a római bacchanáliákból és a dionüszosz-kultuszból vezet le.

12. Bohdan Baranowski é.n.

13. A népi háziipar és közmüíparí termelés ilyen jellegű aspektusait Wanda Paprocka is tárgyalja. A

régebbi munkák közül lásd: Ksawery Piwocki 1954. és Aleksander Wojciechowski 1953.

14. Jan Stanislaw Brystron 1960. és WIadyslaw Lozienski 1964.

15. A hétszilvafás vagy "fészkes" nemességre elsősorban az archaikus vonásokat sokáig megőrzö

Mazovia területéről találhatunk adatokat. A kisbirtokos nemesek gazdasági állapotáról újabb

munkák: Benedykt Zientara-Antoni Maczak-Ireneusz Ihnatowicz-Zbigniew Landau 1973., valamint

Ireneusz Ihnatowicz-Antoni Maczak-Benedykt Zientara 1979. 160-180.

16. A lengyel heraldika már az 1. világháború előtt Balzer és Piekosinski tevékenysége eredményeként

rendkívül fejlett volt. Már akkor kimutatták, hogy a lengyel nemesi cfmerekbe nem csupán nyugati

lovagi szimbólumok kerültek át, hanem ezeknek van egy nemzetségi eredetű rétege is.

17. A nemesség nemzetségi társadalmi szervezetére, a vérségi közelség szerepére és az ősök kultuszára

igen szemléletes adatokkal találkozunk. Wladyslaw Lozinski 1964. 65-66. A fiktív rokonsági

rendszerről ugyanott 52., 156.

18. A Uber chamorum kérdésére lásd Wladyslaw Lozinski 1964.91-92.; Ireneusz Ihnatowicz-Antoni

Maczak-Benedykt Zientara 1979. 325.

19. Wladyslaw Lozinski 1964. 50-52.

20. Ezen belső berendezésre lásd Wladyslaw Lozinski 1964.65-72.,74.

21. Az ilyen feltíln6en paraszti jellegű díszítési módra vonatkozóan lásd Jan Stanislaw Bystron 1960.

II. 422.

22. Wladyslaw Lozinski 1964. 84-87.; Jan Stanislaw Bystron 1960. II. 417-453.

23. A csipkés fehérnemúk elterjedését, nyugati eredetét dokumentálja Wladyslaw Lozinski 1964., ahol

többek között az inderak nevú alsószoknyát említi, mely a némel Unterrockból vezethető le.

24. A korabeli csipkemintákban nagyon sok orientális, keleti elem volt, de a csipkeverés maga a

korabeli nyugati céhes technológiák hatására jelent meg Lengyelországban. A nyugati minták

terjedését mozdította elő a lengyel-litván végeken a Radziwillek által alapított Nieswiez-i

manufaktúra. vö.: Tadeusz Mankowski 1954.

25. A levantei kereskedelem kultúrhatásának kiváló kutatója Tadeusz Mankowski 1959.

26. Vö, Tadeusz Mankowski 1959.

27. A keleti ikonográfiájú Madonna-kultuszokról lásd: Eugeniusz Iwaniec 1977. Ebben a

Lengyelország területein manapság is élő óhitű pravoszlávok vallásával is foglalkozik.

28. A szent ikonok vetést és határt védő szerepéröl: Eugeniusz Iwaniec 1977.
29. A nagyobb lengyel kultúrtöréneti munkák, Jan Staniszlaw Bystron 1960. 1-11. és Wladyslaw Lozinski

1964. megemlékeznek a lengyel keleti végek nemességének viseletéröl, sőt ezek magyar
párhuzamairól is. Mankowskin kívül Jan Reychman írja le a keleties, szarmata öltözködési és
visele ti módot (1964.)
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30. Minden nagyobb kultúrtörténeti leírás és elemzés említi ezen keleties jellegű kulturális elemek
előfordulását a lengyel nemesi szarmatizmus kultúrájában. Erről nagyon világos és meggyőző
képet nyújt Tadeusz Mankowskin kfV111Jan Reychman 1964.

31. Mankowski (1954.) a szőnyegekkel és fali kárpitokkal kapcsolatban külön Megemlékezik a törökös
díszftőkultúrár61, amit a korabeli lengyel források a szönyegek esetében a "more Turcico"
terminussal jelölnek. A satorkészítés esetében is fellelhetők a keleti hatások. Mint ahogy jeleztük, a
kaftán-, köntösviselet egyik alapeleme volt az öv, melyekre vonatkozóan olyan meghatározások
fordulnak elő, mint a "pasy Stambulskie" (isztambuli övek); ezeknek rang és státuszkifejező szerepe
volt a lengyel nemesi kultúrában.

32. A török fürdőkultúrár61: Jan Reychman 1964.
33. A török kávé és a keleti teakultúra elterjedésérőt megemlékeznek Mankowski és Reychman idézett

munkáikban, továbbá Jan Stanislaw Bystron.
34. A közismert török édességek elterjedéséröl: Jan Reycham 1964.
35. A "tatamia" előfordulásár611ásd Wladyslaw Lozinski 1964.
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Magyaroszág-élmény az obi-ugor kultúra tükrében

(a vogul Juván Sesztalov magyar témájú verseíröl)

Schmidt Éva

A magyar-obi-ugor kapcsolatokról elöljáróban rezignáltan megjegyezhetjük, hogy
sajnos nem jö csillagzat alatt születtek. Normális nemzeti öntudatú népek más vi-
szonyban vannak legközelebbi nyelvrokonaikkal. Könnyü nekik - mondhatnánk -
mikor voltunk mi, magyarok, valamiben is szabályosak és normálisak. Ekkora térbeli,
de főleg kulturális távolságot nem lehet egyszerűen áthidalni. Ez bizony objektív
nehézség. A rokoni kapcsolatok legnagyobb akadálya azonban mindenkor egy szub-
jektívabb tényező volt: az aktuális politika. A magyarok hosszas európai magány után
végül is nekiláttak a keleti rokonság keresésének, de nem ilyen rokont akartak
találni. Az obi-ugorok cseppet sem voltak magányosak finnugor és szamojéd
környzetükben, csak éppen az ö etnikus tudatuk szintjén az efféle nyelvrokoni
kérdéseknek nem volt jelentősége, Eszükbe sém juthatott egy távoli közép-euröpai
rokonnép után vágyni, hiszen azt sem tudták, hogy létezik a világnak ez a része. Az
egymásratalálást folyamatosan nehezítette, sót lehetetlenné tette az orosz birodalom
önelszígetelö politikai hagyománya.

A múlt századi kapcsolatok igen egyoldalúak voltak: összesen öt magyar tudós
(Reguly Antal, Munkácsi Bernát, Pápai Károly, Pápay József és Jankó János)
juthatott el Szibériába, s közölhette a hitetlenkedő ugorokkal, hogy ó és távoli népe a
legközelebbi rokonuk. Ezután az 1950-es évekig szünet következett. Az új, szocialís-
ta korszakban a rokoni találkozások jellege alapvetöen megváltozott. Az obi-ugorok,
elsőgenerációs értelmiségük révén egyenrangú partnerré lettek, a találkozó helye
pedig áttevődött a "félútra", a leningrádi Herzen Pedagógiai Főiskola Északi népek
felkutatására. A minöségi változás nem az ugorok iniciatívája volt: egyszerűen nem
lehetett folytatni a hagyományos szibériai kutatóutat.

A kapcsolatok sorát Lakó György akadémikus, majd pedig Kálmán Béla akadé-
mikus nyitotta meg a vogul oktatótói (M.P. VachrusevátóI), aspiranstöl (Je.1. Rom-
bangyejevától) és hallgatóktói való nyelvi gyűjtéssel. Az utóbbiak legkiválóbbja volt az
alsó-szoszvat szültésű Juván Sesztalov, 1957-ben, mikor Kálmán Bélával talákozott,
már 29 verset tudhatott magáénak, amiket magnetofonra is mondott.! Ezek szovjet
kiadásban elöször 1958-ban jelentek meg vogulul (Makem at, Hanti-Manszijszk),2 egy
évre rá pedig oroszul is (Pojtye, moi z,'ezdi)3. Juván Sesztalov még ismeretlen kezdő
költö volt hazájában, mikor Magyarországon már egyetemi tananyaggá váltak művei
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Kálmán Béla Chrestomathia Vogulicaja révén", s a hallgatók a szerzö előadásában is-
merkedhettek meg a vogul müköltészet eme zsengéinek zeneiségéveI. E megfogal-
mazás szö szerint értendő, ugyanis a szibériai hangulatokat megörökítő rövid költe-
mények célja éppen az volt, hogy Sesztalov - tanára, A. Balangyin, orosz nemzetiségű
obi-ugorista iniciatívájára - kipróbálja a vogul nyelv akusztikai, poétikai lehetőségeit a
népi énekversen kívüli formákban. 5 A legjobb darabok később magyar múfordításban
is megjelentek.v Bár kétes dicsőség egy költö számára nyelvi tananyagként kezdeni
külföldi pályafutását, a Kálmán Bélával és tolmácsával, Bereczki Gáborral való
találkozás döntő fordulatot hozott Sesztalov életében.

Sesztalov elsőéves hallgató kora óta értesült a magyar nyelvrokonságról az anya-
nyelvi órák bevezeté témájaként. A legtöbb vogul fiatal ezzel be is fejezi az informá-
lódást. A rendkivül érdeklődő, tehetséges Sesztalov azonban tanárai - M.P. Vachru-
seva és A Balangyin - jóvoltából kézbe vehette Munkácsi Vogul népkoltési gyújte-
ményét, s mint mondják, többé el sem eresztette. Megtanulta olvasni Munkácsi átírá-
sát, és kerek négy évig tanulmányozta a köteteket. Szülöföldjéröl fiatalon elkerülvén.
tulajdonképpen (gy "tanulta vissza" népe folklórját és a hagyományos énekvers
poétikáját. Hatásuk még viszonylag késői korszakában is érződik, időről időre
visszanyúl e forráshoz, hogy drámai szépségü darabjait újraköltve aktualizálja. Ilyen
pl. Szuj c. kötetében a Halandó n6 éneke.! N.B. azóta valószínűleg Sesztalov az
egyetlen, akinek magyar tisztelői jóvoltából két teljes sorozat Vogul népköltési
gyűjtemény van a birtokában ... Vachruseváék hatására Sesztalov népe szellemi kincsé-
nek megmentöjét látta Munkácsiban, s ennek megfelelő érzelmekkel élte át a törté-
nelmi találkozást következö nagy magyar vogulkutatóval, Kálmán Bélával. Most az ö

szájából hangzottak el a megörökftendö szavak, üzenetként a távoli, akkor még
számára ismeretlen európai földre. Kálmán Béla pedig pontosan úgy viselkedett,
mint rokonhoz illik: a gyújtés mellett hathatós erkölcsi támogatást is nyújtott a
nehézségekben. Így alakult ki az az érzelmi alap, melyen nemsokára kivirágzott az
első vogul "Magyarország-élmény".

A rokoni kapcsolatok vogul oldalát sokkal egyszerűbb összegezni, mint a magyart.
A voguloknak nem volt érdekeltsége, tudományos vagy egyéb prekoncepcíöja az is-
meretlen európai nép iránt. Az obi-ugorok a múlt századi kutatökat szemmellátha-
tóan az oroszok - ez kb. a "fehérembernek" megfelelő gyüjtökategória - egy különös,
szívélyesebb és érdeklódöbb fajtájának tekintenék, s mindig csak egyedi képviselölről
ítélhettek. Eltekintve attól, hogy legenda szerint hány titokzatos vogul katona járt
hazánkban a II. világháborúban, Juván Sesztalov első magyarországi útjáig nem járt
itt vogul. 6 tehát nemcsak népe mtlköltészetének, hanem külhoni rokoni
kapcsolta inak is üttöröje lett. A Herzen főiskolát elvégezvén Tyumenybe került,
innen jutott egy csoportos utazással először külföld re - éppen Magyarországra. Mivel
költöi pályafutása szépen íveit felfelé, személyéről pedig kedvező visszajelzések
érkeztek, utazásainak a továbbiakban sem volt akadálya. Mondhatni, ö lett népe
utazó nagykövete. Részt vett az 1975-ös budapesti Finnugor Kongresszuson, s mikor
1979-ben családjával együtt az Íröszövetség kiküldetésében Budapesten járt, saját
bevallása szerint már hetedszer fordult meg nálunk. Nyelvészekböl, műfordítókból,
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költökböl hamar kialakult a baráti kör, mely visszavarta, ünnepelte sikereit. büszke
volt Gorkij-díjára. és legjobb tudása szerint segítette itteni publikációit.

Azt a pillanatot, amikor Sesztalov először látta meg a rokoni földet. így utólag
aligha eleveníthetjuk mg. Az érzés nagyságát azonban ránk hagyta mind a mai napig
egyik legszebb poémájában: a Juliánuszban. Tekintettel arra. hogy az ugor rokonság-
tudat vogul oldalának kutatása épphogy csak most kezdődik, a kisebb idevágó versek
ismertetése helyett inkább e nagyobb lélegzetű, távlatnyitó művet mutatom be.

A jelenkori "vogul oldal" tudatával kapcsolatban utalni kell azokra a sztereo-
típiakra, melyek Magyarország érzékelésében, értékelésében közrejátszanak. Elmon-
dás után a hagyományos kultúrájú falusi vogulok, akik nemigen jártak a nyugat-szibé-
riai városokon, Leningrádon vagy Moszkván kívül más helyen, Magyarországot legin-
kább a mitikus délvidéki földdel (mortim ma) azonosítják, ahová a vándormadarak
teleini járnak. Ez a napfény, meleg és termékenység hazája. A Szovjetniöt-jart vogul
értelmiség a magyar tájakat kb. Ukrajna mintájára képzeli el. a városokat pedig a régi
baltikumi városokhoz véli hasonlónak. Hazánk méreteinek és természeti kincseinek
korlátozottságát szinte fel sem tudják fogni. ittlétük alatt akut erdö-, víz- és
halhiányban szenvednek. Mivel esztétikai normáik szerint a természeti szépség csúcsa
a folyó fölé magasló. meredek orom, a Gellérthegy es a Várhegy csodálatuk első
tárgya. Nem véletlen tehát, hogy Sesztalov is e helyszínnel indítja költeményét.

Az 1965-ös első vogul kiadas'' bevezetőjében a Várhegyen magasló, keletre mutató
Juliánusz-szoborhoz kalauzolja képzeletben a magyarhont és rokonságot nem ismerő
vogul olvasót. Néhány mondattal jelzi, hogy Juliánusz a XIII. században eljutott egy
keleti rokonnéphez. amelynek értette beszédét, kölcsönösen átélték a rokon egymás-
ratalálás érzését, de a tatárdúlás miatt megszakadt kapcsolatuk. A megtalált nép - a
vogulok. Most ő jött ela köszoborhoz, viszzapörgetve a történelmi időt.

A Juliánusz-hagyomány nemcsak a kezdeti magyar rokonkeresők vezércsillaga volt.
E sztereotípía az utóbbi évtizedek külkapcsolataiban elkezdett "visszafelé" is
működni, Minden keletről jövő, magát rokonnak tartó utazó szívesen azonosul a
romantikus kapcsolatteremtés eme emblémává váló alakjával, s ha teheti (tehetné a
Hilton Szállo miatt), elzarándokol Julianusz szobrához.

A szoborral való, elsöprö erejű lírai párbeszédet Sesztalov döbbent felismeréssel
kezdi: nem tudott Julianuszról. A következö sorokban az olvasó döbbenhet meg: a
XIII. századi, Juliánusz által megtalált vogult hallja, aki lassan emlékezni kezd a
rnindkettejük által elfelejtett történelmi találkozásra. Európában már ismeretlen,
különleges képességévei sámáni látomásba esik. A vogul reinkarnáció-hiedelmek
alapján szaggatott, megelevenedö képek közt keresi régi személye identitását - a
fejedelem hősét, akik kultikus funkciókat is elláttak, haláluk után lelkük
bálványszellemmé válhatott. - a harcosét, akinek felrémlik a tatárokkal való
küzdelem, Lelke a természetben bújkálva keresi a találkozás emlékér, s alighogy
megtalalja. maris elválasztják tőle a fegyverek. A medve téli álmához hasonló álla-
potból felriad. lelke most már visszafelé teszi meg folytonos átváltozásokból álló
útját, bejárva a kozmikus tudat tájait. Visszatér a szoborhoz. Győzött. Él. Beszél.
Most már ö kérdi Juliánusz kövé merevedett alakját, hogy miért nem emlékszik ra,
hiszen a találkozás megismétlése CIvolt rendelve. Most ö a célhoz ért rokonkeresö,
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ne váljanak el többé a testvérek. A költöi szö és lélek legyőzi az időt és teret, révülete
az örökkévalóság.

Gondolták volna valaha az obi-ugoroknál járt kutatók, hogy viszonzásul egy vogul
ilyen költeményt ajándékoz a világnak? Sesztalov művét Bede Anna kitünö müfordí-
tásában ismerhetjük meg.? Mi értjük a szöt, Hát a vogul olvasó???

Jegyzetek

1. Kálmán Béla 1976. 110-135.
2. Sesztalov, Juván 1958.
3. Sesztalov, Juván 1959.
4. Kálmán Béla 1963.
5. Balangyin, A. előszavát 1. Sesztalov, Juván Miszne c. kötetéhez

1961. 7-17.
6. Domokos Péter 1975.71-72.
7. Sesztalov, Juván 1978. 15-17., ill. 1985.68-70.
8. Sesztalov, Juván 1965.
9. Bede Anna fordításában 1. Domokos Péter 1975, 89-102.,

Sesztalov, Juván 1985. ll-26.

Irodalom

Domokos Péter (szerk.)
1975 Medveének. Budapest

Kálmán Béla
1963 Chrestomathia Vogulica. Budapest
1976 Wogulische Texte. Budapest

Sesztalov, Juván
1958 Makem at, Hánti-Manszijszk. Leningrád
1959 Pojtye, moj zvezdi. Leningrád
1961 Miszne. Tyumeny
1965 Szajkalane eng. Szverdlovszk
1975 Juliánus rám talált. Fordítoua: Bede Anna. In: Domokos Péter (szerk.) 1975. ll-26.
1978 Szuj. Szverdlovszk



A NÉPI KULTÚRA ÁTTÉTELEI A POLGÁROSODÓ
KÖZMÚVELTSÉGBEN

A táncmesterség és a 19-20. századi társastánc-kultűra nemzeti
vonásai hazánkban és Európában

Kaposi Edit

Valamely foglalkozás, hivatás létjogosultságát, értékének elbírálását mindig az
adott társadalom szükségletei határozzák meg. A táncmesterség létrejötte és
megítélése is minden korban attól függött, hogy magának a táncnak és a tánc
tanulásának milyen szerepet, jelentőséget szántak és tulajdonitottak a társadalom
életében.!

Az antik Rómában pl. megvetették a táncosokat, mert a birodalomnak elsősorban
parasztokra és harcosokra volt szüksége. Augustus uralkodásától kezdve viszont a
császári Rómában megnövekedett a táncosok, a pantomímesek jelentősége, mert a
pompakedvelés és az ünnepi játékok rendezése ezt megkövetelte.

A középkorban az egyház tilalmai, mint a legfőbb eszmei irányítás megnyilatkozá-
sai, nem kedveztek a hivatásos táncosoknak és tanctanítóknak, noha a köznép és a
nemesség egyaránt hódolt ennek a szenvedélynek.

A reneszánsz világias ünnepkultüraja azonban ismét felvirágoztatta ezt a mester-
séget, sőt egyre magasabb szakmai teljesítményre sarkalIta őket. A fejedelmi, majd
királyi udvarok ünnepségeinél a táncmesterek munkája mindennapos szükségletté
vált, a befolyásuk emelkedett. A táncmester lassan nem csupán művészpedagógus és
ceremóniamester lett, hanem a barokk, majd a rokokö életforma megtervezöje,
irányitója is. Hiszen az "udvari ember" érvényesüléséhez szorosan hozzátartozott a di-
vatos öltözködés, a kecses járás, a bókolás és a tánc ismerete is.2

Mindezeket ugyan a francia forradalom elsöpörte, de a diadalmas harmadik rend,
a polgárság újra megteremtette a maga tánc- és szórakozáskódexét. A 18. század
végére előttünk áll a magasan képzett nyugat-európai tancmester, aki immár a
művelt és vagyonos burzsoáziának adja át a gáláns társasági élet illemtani szabályait,
és tanítja a kellő mozgáskultúrát megalapozó gyakorlatokat és a divatos táncokat.J

A 19. század folyamán már szinte egész Európában anémet tánciskola adja a
mintát tananyagában és tanítási módszerében. Ebbe a század első felében még csak a
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városok minden rendű-rangú lakosságát vonta be a korszellem, de a század végére
már a falvak népe is megismerkedhetett a tanulás ilyen formájával. Euröpa-szerte
felbukkantak a vándor táncmesterek. Ezek előbb lóháton és póstakocsival, később
vonaton, napjainkban pedig autóval keresik fel a legkisebb falvakat is. A földrajzi és
társadalmi kiszélesedés viszont a szakmai tudnivalók leegyszerűsödésével, a tanulási
idő lerövidítésévei is járt. Ez a körülményelsősorban a korábban oly fontos,
mozgáskultúrát is adó alapozó gyakorlatokat, a testképzést szorította háttérbe.

A 20. század második felében a táncmesterekkel szemben támasztott igény már el-
sősorban a divatos táncok és a társadalmi érvényesüléshez szükséges viselkedésfor-
mák átadására szorítkozott. Ez viszont korántsem követelt meg akkora szakmai mü-
veltséget, mint az elődöknél, de nem is biztosított olyan magas és állandó jövedelmet
sem. A táncmester gyakran a társadalmi perifériára sodródott. 4

A polgári ízlésnek megfelelő tánciskolák virágkorát a 20. század első felére tehet-
jük. Ez a hagyományos tánciskola forma nálunk, s a többi európai országban is válság-
ba került a második világháborút követö években. Ennek a válságnak minden ország-
ban más és más közvetlen okai is voltak, de jelentőségének a csökkenését főképpen a
világszerte megváltozott életforma, magatartásforma és a múlttal gyakran szöges el-
lentétet alkoto eszétikai ideálok idézték elő. A régi illemtanok nevetséges
ceremónia-tannak tűntek már, ugyanakkor még az új korszak nem alakított ki olyan
új formákat, amelyek a régieket korszerüen, mindenki számára természetes,
elfogadható módon pótolták volna. A táncok karaktere, stílusa és előadásmódja is
erősen megváltozott. A korábbi évtizedek hosszabb divathullámait a rövid életű
táncok viha ros váltakozása sodorta el. Az új tánczene, mely a dzsessz különbözö
huUámaival új mozgásformákat is hozott (swing, rock, beat, break), gyakran groteszk,
görcsös, minden pár- és társas kapcsolattól elszakadt, improvizatív, individuális
rnódon jelentkezett a parketren.f

Nem véletlen, hogy századunkban indultak el azok az ellenirányzatok, amelyek az
esztétikus mozgas visszahozatalát, az ízléses szörakozas megmentését tűzték zászla-
jukra. Különbözö célok és eszmeiség jegyében akarták megreformálni magukat a
táncokat és az egész társas szórakozást.

Most csak két jellemző irányzatot ernclnék ki. Az egyik a néptáncok (európai pa-
raszti, nemzeti táncok) valamilyen formában való visszahozatalát szorgalmazta," a
másik a táncok sportszerű ápolását, nemzetközi versenyezésre való alkalmassá tételét
tartotta fő feladatának. Ez utóbbi az első világháború után, Angliából indult ki. Ma
már - mondhatni - minden kontinensen csatlakoztak hozzá. Ez a mozgalom a sport-
szerűség és nemzetköziség jegyében minden népi eredetű táncot, mely a parkettre
kerül, csak a maga stíluskövetelményeinek megfelelően, standardizált formában iktat
be a programjába." Az 1929-ben kialakított elvek tisztaságán napjainkban már több
nemzetközi szövetség őrködik, és a versenyszabályok betartására, illetve a szükséges
módosításokra a hivatásos mesterek képzésében és nemzetközi konferenciákon, to-
vábbképző tanfolyamokon keres mödot.f

A nemzeti társastáncok iránti igény minden nemzetnél más és más korszakban,
más és más intenzitású és eszmeiségü hullámban jelentkezett. De voltak az újjáéledő
néptáncoknak ellenzői is. A polgári forradalmakban felszínre került néptáncokat
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például, amikor azok még friss, bővérű formában törtek be a bálokba, éppen a
képzett, a francia galantérián nevelödött német táncrnesterek nem fogadták nagy
lelkesedéssel. A falun még frissen élő Teutscher Tanz ellen éppen ezek a mesterek
intéztek dühödt támadásokat. Viszont mire a keringő táncmesteri fésülésekkel
immár teljes polgárjogot nyert, s ezt a 19. század végén az Amerikából betört boston,
cake walk, maxixe háttérbe akarta szorítani, gyorsan az európai társastáncok
fénykorához nyúltak, és a neogót, neoreneszánsz táncok komponált formáit kívánták
az új divattal szembehelyezni. Az angol táncrnesterek pedig az 1920-as években elő-
retörő verseny táncok ellensúlyozására a 18. századi angol sequence-táncokat, vagyis a
16 ütemre, sequence-re komponált figurasorok újabb és újabb variációit terjesz-
tették. Ezek közül máig is közkedvelt táncok a military twostep és a veleta.?

A nemzeti függetlenségért harcoló népeknél fordított volt a helyzet. Az 1830-1840-
es években a - bécsi közvetítéssel - nálunk is egyre jobban hódító keringő
ellenhatásaként a hazafiak a nemzeti társastáncot követelték. A kor követel-
ményeinek megfelelő nemzeti társas táncok komponálására elsősorban a színpadon
már sikereket elért magyar színésztáncosaink vállalkoztak (Szöllössy Szabó Lajos,
Farkas József, majd őket követte Thúry János, Veszter Sándor, Tóth Soma, Lakatos
Sándor és Róka János).

A legsikeresebb volt mind koreográfiai, mind a közönség ízlése szerint Szöllössy
Szabo Lajos Első magyar társastánca, melyet Rózsavölgyi Márk zenéjére komponált
(ez máig inkább Körmagyar néven ismeretes ).10

Mitöl volt ez a tánc 1842-től több éven át "korszerü" és "magyar"?
A korszerüségét abban látom, hogy a tánc plasztikai mintájának azt a korabeli

quadrille és lancier formát választotta, amelyeket nálunk a 19. században francia né-
gyesként afféle alaptánc formában minden bálozónak ismerni illett. Szöllössy ezt a
táncot is hat tételre komponálta, megtartotta a bókokat, az urak és a hölgyek
cseréjét, valamint a kontratáncok minden lényeges elemét. Mi volt benne a "magyar"?
Elsősorban a kor magyar zenei reprezentánsa: a verbunkos muzsika. 11 De magyarok
voltak azok - a színpadról már jól ismert - néptánc figurák is, amelyek Szöllössy meg-
fogalmazásában, stilizált formában elég közel álltak szülöföldje, Kézdiszentlélek
székely mozgáskincséhez. Noha ennél szükségszerüen egyszerűbb technikát adott a
műkedvelök lábára, a bálok hangulata ennek a nemzeti kifejezését mégis megadta.
Gondolunk itt a reformkor magyar báljain megkövetelt nemesi-nemzeti öltözetek új-
jaélesztésére, vagy - éppen az Ellenzéki Kör hatására - a hazai ipar melletti kiállás-
ként a bálokban divatossá lett kartonruhákra. A népes műtáncok divatja azonban
1844-től fokozatosan lehanyatlott, illetve visszaszorult az ünnepélyes bálnyitó tánc
funkciójára. Az ok: a 19. század egész Európában a kötetlenebb párostáncok divatja
szerint folyó táncmulatságoknak kedvezett. A nagy tömeget is befogadó
báltermekben immár nem lehetett állandóan meghatározott létszámú táncosokkal
biztosítani a táncrendet. De a szórakozni vágyók nem is tudták megtanulni az olyan
igényes kompozíciókat, mint amilyeneket pl. Farkas József tervezett a parkettre.
Igaz, hogy ö a magyar tánc jellegét talán a legstílusosabban hangsúlyozó
mozgása nyago t épített pl. az 1835-ben komponált Hatos körtáncába, de olyan
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színpadi, balettes elemeket is használt, amit a közönség csak nézni szeretett, de
táncolni nem tudott.12

Ugyanakkor ezeknek a komponalt népies mütancoknak (a korabeli szóhasználattal
élve: szabályozott magyarnak) nemcsak érzelmi hatása volt, de a nemzeti tánc moti-
vikai kincstárának jellemző figuráival is megismertették a reformkor nemzedékét. Ók
és az utánuk következök: táncosok és táncmesterek immár egy ismert (idealizált, stili-
zált) formakészlettél juthattak el a paraszti párosoki a csárdás elfogadásához. Ez a
folyamat természetesen elsősorban a városokban játszódott le. A vidéki kisvárosok és
falvak sokkal korábban, a mütancok nélkül élték, járták kisebb közösségeik hagyo-
mányos tánca it. A múlt század második felében találkoztak a mezövarosok és a falvak
lakosai az első táncmesterekkel satáncmesterek e települések "csárdásaival". De
mielött e találkozásról ejtenénk szót, nézzük meg, mit tudunk a hazai táncmesterség
kialakulásáról?

A 18. század végétől vannak adataink, melyek azt bizonyítják, hogy német, cseh és
osztrák táncmesterek már tanítottak hazánkban. A hozzánk látogató osztrák színtár-
sulatok - nyugat-európai szokás szerint - színlapon hírdették, hogy maganhazaknal
vagy nagyobb termekben tanítják a divatos táncokat. Ezt a szokást később a magyar
vándortársulatok és köszínházhoz jutottak is átvették, de ök első helyen a magyar
nemzeti táncok tanítását propagaltak.U

Az első tánciskolát a fővárosban Róka János (a reformkorban körülrajongott, a
nemzeti táncokat magasfokú technikával előadó gyermektáncos) nyitotta meg 1870-
ben. Lakatos Sándor az 1860-as évektél tanított Pesten és vidéken. A legtöbb színész-
táncosunk ugyancsak hasonló módon, de néha valósággal nyomorogva kereste
kenyerét. (Szöllössy Szabó Lajos pl. mindenkítöl elhagyatva, betegen, a pesti szegény-
házban halt meg 1882-ben).14

Vidéken - csakúgy, mint nyugaton - iparosokból és alkalmazást nem nyert kereske-
dökböl lettek az alkalmi táncoktatók, akik néhány divatos táncon kívül megtanultak a
francia négyest és a körmagyart is, s ezt a tudást bőven kamatoztatták. Lakatos
Károly szerint a "sok Kupcihér kaptafa vagy szabóasztal mellöl megugrott kontár
tánctanítók - vagy - művészek" nagy kárt tesznek és erősen rontják a képzett mes-
terek hitelét.P Ugyanakkor tudunk olyan paraszternberekröl, akik a helyi, hagyo-
mányos táncok tanításának voltak messze földön híres mesterei. Gondoljunk csak
Egres Kis Lajosra, akinek az aratással egybekötött tánctanítását színes leírásban örö-
kítette meg Györffy István. Az ö 1870-es években a szántóföldön tartott
"tánciskolája" akkor szünt meg, amikor Glück Mör tánc- és illemtanár feltűnt Türke-
vén.l? Néprajzi gyüjtéseink igazolják, hogy más vidékeken is a jó táncosok éppen a
hagyomány átadása végett alkalmi, elfogadott táncmesterekké váltak, mert a fiatalok
nem csupán utánozták, de gyakran kérték is őket, - nyíltan vagy titokban, elbújva az
istállóban - a tanításra. Még egy kis terménnyel is fizettek érte. A különféle
gyermekbálokon (dudabál, citerabál, kukacbál, pulyabál, macskabál, csócselékbál)
mindig akadt a felnőttek közül vállalkozó, aki az alkalmi tánctanító szerepét
betöltötte.l?

A 19. század második felének magyar tánciskolai anyagát és tanítási módszereit
ismerjük, mert néhány mester írasba is foglalta ezeket. Nem vetekedhetünk ugyan
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olyan mennyiségű és mínöségü szakkönyvvel, mint Nyugat-Európa, de éppen a saját-
ságos magyar politikai és társadalmi viszonyok tükrözése miatt ezek még a müvelö-
déstörténet számára is értékes kiadványok.

Az első könyvet Lakatos Sándor adta ki Rajta párok táncoljunk! címmel. Érdekes,
hogy az 1871-ben megjelent könyv előszavát író Várady Gusztáv nem úgy ajánlja a
könyvet az olvasónak, ahogy azt a korabeli nyugati tánckönyveknél megszoktuk. Nem
a "gáláns", a "jölképzett" vagy éppen "a francia táncművészet kiváló tudora" elismerő
szavakkal méltatja Lakatost, hanem mint "nemzeti tancmüvészetünk nemzeti bajno-
kát", "valódi apostolát". Ennek eleget is kíván a mester tenni, mert könyvében annak
a "nemzeti táncnak" az eszméjét és gyakorlatát hírdeti, mely csak szakszerű táncmes-
teri stilizálással kerülhet a parkettre. Számára az "egységesen magyar mödra" táncoló
társaság az eszményi gyülekezet. Könyvének "a Magyarország összes megyéjének
tánczáról" írott fejezeteiben erősen rosszallja, hogy alig talált olyan megyét vagy
várost, ahol a magyar táncot egyformán táncolták volna. Ezért tanácsokat ad azzal a
céllal, hogy "a magyar táncz országszerte egy módon lejtessék". Ismerteti azt a 15
lépést, melyböl az "egységes magyar táncz" felépülhet. Ezek: andalgó, bokázó, této-
vázó, vágás, lejtő, verbunkos, magánforgó, kettős forgó, toppantó, villám, kisharang,
toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgö.l''

Az 1880-as években, még apja életében, a könyvet erős átdolgozásban újra közre-
adta fia, Lakatos Károly. Ó tovább stilizálja a magyar műtáncot, és a könyvben "a
magyar táncznak 32 meghatározott figuráját" sorolja fel.19

Teljesen másként közelít mind a magyar műtáncokhoz, mind a csárdáshoz a felvi-
déki, német ajkú, de magát magyarnak valló Müller Lajos. Az 1880-ban megjelent Az
illem és táncztan egyetemes kézikönyve c. kiadványban részletesen foglalkozik a magyar
táncokkal. A szabadságharcban küzdött, majd külföld re menekült táncmester ídösen,
nagy tapasztalatokkal tér haza, s talán éppen a hazai táncos közvéleményböl kisza-
kadva látja másként a tanítandó nemzeti táncokat is. Csupán a nevelőintézetekben
tartja indokoltnak például Szöllössy Könáncának a tanítását, "mintegy a csárdás elöís-
kolájaképpen, amire a benne előforduló magyaros tánczlépések míatt alkalmas". A
csárdásról rajongással és szakmai alázattal így ír:

"A csárdás a nép táncza lévén, a népnél is tartotta föl, eddigelé legszebben és legjellegzete-
sebben magát. Azért, annak, aki jól akarja tánczolni, a néphez kell fordulni, s attól lesni el e táncz
sajátságait. De tőle is csupán egyes készleteket fog elsajátfthatni, hogy úgy mondjuk, egyes köve-
ket, s tőle magától függ aztán, hogy milyen épületet alkot belőlük. A táncztanár szerepe a csárdás
tanftásánál meglehetősen csekély. Ö csak az általános szabályokra taníthatja meg a növendéket,
melyek nélkül nem képzelhető ugyan jó táncz, de melyek magukban véve szintén nem elégsé-
gesek arra, hogy valakit jó csárdás-tánczossá tegyenek. Az igazán értő szaktanár ok-szerűen
járván el, magához a néphez fordul. Fölkeresi azokat a helyeket: Gömört, a Jaszsagot és
Kunságot, ahol a legtisztábban tartotta föl magát e táncz, ott megfigyeli a részleteket, s azokat a
jó fzlés szabályai szerint megnemesftve közli növendékeivel. Igy aztán sokat lehet tanulni egy jó
táncztanártóI, de újra hangsúlyozzuk, hogy nem mindent. Néhány lépést elsajátfthatunk, az állá-
sokat megtanulhatjuk, a többire csak a gyakorlat, s különösen a jó csárdástánczosok figyelmes
szemlélése taníthat meg bennünket."
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Nagyjából a második világháborúig megjelenő hazai táncmester könyvek szerzöí is
osztották Müller véleményét a csárdásról, de a tánciskola és a bálok ünnepélyességet
nem az ilyenfajta csárdással biztosítottak, hanem továbbra is Szőllőssy Körtánca,
Kinsky Károly Palotása és Herezenberger József Társalgója tette ezeket "magyarrá".
Ezeket a táncokat tanították magyarként a különbözö külföldi táncmesterkurzuso-
kon is.

De voltak ennek a nézetnek ellenzői is. A legélesebben Urbán Lajos kisújszállási
táncmester adott ennek hangot az 1906-ban megjelentetett Tánc és illem c.
könyvében. Ebben beszámol arról, hogy Müller tanácsára 1906-ban, Szolnokon egy
lakodalmon megfigyelte, hogyan járják a csárdást, s ezt elrettentőnek tartotta.
Növendékeinek így "rekonstruálta" a táncot:

"Péter int fejével Sárának, Sára oda megy át kapcsolja két kezével Péternek nyakát és ugrál
előtte, mialatt Péter húzza előre, mint egy kolonc, Péter enged a koloncnak. Cammog előre mint
egy medve minden tánclépést mellózve, a mit ő ugyan nem is tud (csak hirét hallotta mint katona
a kávénak), néha fordulnak egyet, vagy jobban mondva happolnak egyet és kész van a csárdás.
Ezt ujrázzák reggelig vad kurjongatással és bicska villogtatással fúszerezve, az ·utóbbi bizony
sokszor nem fénylik, hanem piroslik rajta friss, tüzes magyar vér ... hál Istennek, hogy más
városokban, sőt kisebb községekben már nem igy van, mert vannak magyar parasztok, kik nap-
számjukkal keresik a kenyerüket és mégis járatják gyermekeiket tánciskolába, ahol másképpen
tanulják a csárdást és az illemet."

Más táncmesterek is akadtak, akik a megélhetésüket biztosító falusi tanfolyamokat
kulturális missziónak tekintették, szükségességét a nép elmaradott ízlésével, ildom-
talanságával indokolták. Magukat nem csupán a polgári haladás, de az igazi magyar
tánc ismerőinek és apostolainak tartották.

A 20. század első felének divatos táncai elég hamar eljutottak hozzánk, hiszen
táncmestereink közül többen is rendszéresen részt vettek a német, az osztrák és a
harmineas évektöl a francia táncmesterszervezetek által rendezett konferenciákon.
Utána pedig Budapesten, a kollégák számára rendezett továbbképzőkön tanították
ezeket tovább. így pl. az 191O-1913-as tangóláz legalább olyan hevesen lángolt
hazánkban, mint Európa többi országában.

A századfordulótól a második világháború idejéig egyetlen olyan összefoglaló
jellegű, táncmesterek számára írott könyv sem jelent meg, amelyik ne tartotta volna
kötelezönek és fontosnak a "magyar táncok" közlését és azok tanítását. Sőt, 1933-ban
Róka Gyula, a Magyar Országos Táncmesterképző igazgatója, A régi és újabb magyar
táncok c. könyvében rekonstruálta Apor Péter leírása alapján a süveges, egeres, gyer-
tyás, lapockás táncot, Gvadányi és Czuczor után a verbunkost. Közölte a kónyi ver-
bunkost és színpadi feldoglozásban egy kardos táncot, a csürdöngölöt, a "csángó
magyarok" borica táncát, egy májusfa táncot és egy Bihar megyei kalákatáncot, és
előadásra tömörített egy lakodalmast. Látszik, hogy Róka tanulmányozta a történeti
forrásokat, köztük az Ethnographiát, s maga is megpróbált parasztoktói tanulni.
Mégsem értette a néptáncok lényegét, mert erről az egyik helyen így ir: "...a csűrdön-
gölöt úgy jegyeztem le egy székely lábáról, aki azonban másodszor nem tudta úgy
eltáncolni, mint először".
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Voltak kivételek is. Azok a tánctanítók. akik közvetlen élményt kaptak a
csárdásból vagy más néptancokböl, inkább maguk tanultak a növendékektöl, azok
szüleitöl, és a helyi mozgáskincset adták tovább a tanfolyamokon. Az 1930-as
években ezt tette pl. Balogh Sándor a Hajdüsagban, Peczárszky Katalin Szentesen,
majd Újvidéken és környékén, Thúrzó Gerő Fejér megyében és Szántó Károlyné
Budapesten, mert hozzá a székely egyetemista és főiskolás fiatalok jártak. A csatdas
tanítasanal mindig nekik adta át a terepet.20

A Magyarországi Tánctanítók Egyesülete 1891-ben alakult meg, és az érdekvéde-
lemért harcolva elérték, hogy 1894-1Ől csak az illetékes rendőrkapitányság által
kiadott iparengedéllyel rendelkezé személyek tarthattak tancískoíakat.é! 1898-ban a
történelmi Magyarország területén 760kievelet adott ki az Egyesület. 1924-ben,
Trianon után már 260, 1937-ben pedig 550 okleveles tanemestet működött hazánk-
ban. (Ennek a fele a fővárosban!)22 Tánciskolai engedélyt azoknak adott az illetékes
rendörkapitányság. akiknek íparigazolvanyuk volt. Erre rávezették, hogy az illető
"tánctanítási ipart" űzhet. A hazai iparengedély azt a nemzetközi gyakorlatot
folytatta, mely a 20. század végén Németországban, Csehországban és Ausztriában is
általános volt.23 Az osztrák tancmesterek még 1907-ben is iparjogot kértek, mert a
tánciskolák kocsma-jellegüek lettek. Ha koncesszionált iparosok lennének - írják -, ez
megszűnnék, társadalmi felemelkedésük és megbecsülésük is biztositva lenne.24 A
magyar tánctanítók is ezen a nyomon haladtak, amikor még 1932-ben is a tánc
iparjogvédelmét kérték aBelügyminisztériumtól.

A Magyarországi Tánctanítók Egyesülete, mely kisebb megszakításokkal és névval-
tozással egészen a második világháborúig működött, az alábbi területeken fejtette ki
tevékenységet:
- megindította és némi megszakításokkal fenn is tartotta szaklapjat, a Tánctanítók

Lapját, .
- megszervezte a szakmai minimumot jelentö vizsgákat, és ennek alapján rendezte

az oklevelek kiadását,
- segítette a magyar nyelvű tánc-szakkönyvek kiadását,
- megindította és kisebb megszakításokkal fenntartotta a tánctanítóképző

tanfolyamot,
- felvette és fenntartotta a kapcsolatot több külföldi szakmai szervezettel,
- küzdött a tánctanítók szakmai fejlődéséért, szociálís helyzetének és társadalmi

elismertetésének a megjavításáért,
- feladatának tekintette a nemzeti társastánc hazai ápolását és külföldi kollégákkal

való megismertetését.
A két világháború között hazánkban a városi életben és a polgárosodó faluban

megnőtt a tánciskola szerepe. Városon a 16-18 évesek iratkoztak be. Falun a korai
házasságok miatt ez két-három évvelelőbbre, kb. a bérmálás vagy konfirmálás idejére
esett a "nagyleanyhoz" és "nagylegényhez" illő társasélet-ismeretek elsajátítása. A tud-
nivalók átadása - kivéve az erősen hagyományőrző vidékeken - a tanernestér feladata
volt. A tanultakat a tanfolyam végén, az ún. "koszorúcskán" mutatták be a
növendékek a szülók, rokonok és ismerősök előtt. A nyugat-európai szokásokhoz
hasonlóan a tánciskola nálunk is - főleg városon - a felnöttéavatas szertartás-
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sorozatába illeszkedett be. A társadalom ezt a szerepet szánta ennek a formának,
mely egyúttal a polgárosultságot, a csiszoltságot, az érvényesülés lehetőségéhez
szükséges tudnivalók csokrát is jelentette.

Milyen is volt századunk első évtizedeinek magyar tánciskolája?
Az I950-es évektél kezdve gyújtöttem idős táncmestereink visszaemlékezéseit.

Néhányuktói idézek, mert rendkívül plasztikus képet adnak erről a korról, erről a
területről.

Jámbor Mihály gyulai táncmester pályáját I91I-ben Kolozsvárott kezdte az
édesapja mellett. Ebben az időben három tánciskola működött a városban. Ezekbe az
iparosok, kereskedők és kistisztviselök jártak. Az értelmiség és az arisztokrácia
Pestról hozatott táncmestert. Először Cziegler Lajost, majd később Maizantini
Lajost, az Operaház balettmesterét. Jámbor Mihály I954-ben így emlékezett vissza
édesapja működésére:

"Apám - szintén tánctanító, eredeti foglalkozására nézve szabö - 57 évig tanított Kolózsvarott.
Iskoláját az iparos fiatalság látogatta. Egy tanfolyam két hónapig tartott, hetenként háromszori
tanítással. A tandíj 7 forint volt, az össztánc 40 krajcár, a ruhatár 10 fillér. Az akkori divatos
táncok a következők voltak: polka, mazurka, valcer, amit később a dzsentri boszton váltott fel,
francia négyes, csárdás, kreuzpolka, padökátr, pádöpatinőr (sic!), mazúrnoblesz, boszton-valcer,
körmagyar, sormagyar, levente. A kurzus végeztével tancvízsgat rendeztek, amit akkoriban prö-
babáInak hívtak. Ez rendszerint reggelig tartott. Bemutatóra különleges táncot tanultak be a nö-
vendékek. Természetesen az ügyességüktől függött, hogy mit. Ha ügyesek voltak, akkor kör-
magyart, társalgót vagy huszártoborzót, ha gyengébbek, akkor sétapalotással kellett megelé-
gedni. Ezenkívül magyar szölö, magyar kettős, tiroli tánc, fátyoltánc, spanyol tánc, tót tánc került
bemutatásra. Egy évben négy kurzus volt. Nyáron a tánciskolák csak azokban a nagyobb
falvakban müködtek, ahol több iparos és kereskedő lakott.25

Említésre méltók voltak a szakszervezeti szűreti táncmulatságok. Erre már hetekkel előbb ké-
szülni kellett, szüreti táncokat tanultak. Tizenkét pár a bál napján egész délután járta a várost,
énekelt, hivogatott estére. Híres volt még a suszterek ts Mrmunkások keddi álarcosbálja. Itt nem
kötötték a táncolókat társaságbeli szabályok, mindenki úgy szórakozott, ahogyan akart, senki
meg nem szölta érte. Ennek a bálnak - eltekintve attól, hogy alig fért el a nép, oly sokan jöttek, -
volt egy nevezetessége is: nem volt kasztrendszer, itt minden rangú és rendű embert lehetett lát-
ni. Volt itt mágnás, mérnök, orvos, ügyvéd, szóval a társadalom minden rétege, és olyan jól
mulattak, hogy reggel hat órakor a rendőrségnek kellett a báloz6kat szétzavarnia, mert nem
akartak eltávozni.

Szükségesnek tartom még megemlíteni az ún. hostáti bált, a parasztbált, amit minden évben
egyszer, ősszel tartottak meg. Délután négy órakor kezdték el a bált. Az ajtóban két rendező
állott és minden belépőnek fel kellett emelnie a lábát és megmutatnia, hogy a csizmáján gumi-
sarok van és nem patkó. Ugyanis a terem parkettázott volt, s féltek, hogy a parkettet a patkó
feltöri. Hat óráig folyt a tánc, akkor hazamentek fejni, meg az állatokat ellátni. Dolguk végez-
tével visszajöttek s egyfolytában, szakadatlanul táncoltak reggel hatig. Azt tartották, hogy csak az
mulatott jól, aki a bál fáradalmait legalább három napig megfeküdte s 'egy évre kitáncolta
magát'. Itt polkát, valcert, csárdást és schottischt táncoltak, amit az 1900-as években anémet ka-
tonáktöl tanultak el. Ugyancsak a német katonák hozták divatba a kreuzpolkát, meg a mazur-
nobleszt is."
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Az első világháború alatt kezdtek működni az első táncmesternők. Sokan egy fél-
bemaradt színészpálya után kerültek a képzőbe. Balogh Sándor miskolci táncmester
1984-ben így mondta el nekem édesanyja pályakezdését:

"A szüleim szfnészek voltak 1919-ig. Édesanyámnak lehetősége kínálkozott, hogy apám szü-
lőhelyén átvegye Klein bácsit61 a tánciskolát, ezért elvégezte a képzőt Pesten. Letelepedtünk
Hajdúböszörményben. Anyám átvette Klein bácsi örökét. Nem volt zavartalan apályakezdése.
Sokszor sírva jött haza egy-egy tánciskolai foglalkozásr61, ahogy mondta: 'a vademberek közül'. A
színhaz után meghökkentő volt neki a parasztok viselkedése. Akkor az volt ugyanis a mödi, hogy
a parasztlegény kalapban járt, csizma, cejgnadrág, kiskabát, ujjas, kék kötény (surc) előtte és a
karján a görbe bot. így is táncoltak. Hozzánk a szolgalegények, a tanyasiak jártak, mert a jobb
módú gazdák külön társaságot alkottak, magukban mulattak. Anyám könyörgött a tanítvá-
nyainak, hogy tegyék le a botot, a kalapot, a kabátot. Azt akarta, hogy ezeket az ingyenes ruha-
tárba hagyják, de azok féltek, hogy a tánc alatt meglopják őket. A kötényt sem tették le, csak
maguk előtt görcsbe kötötték, s ez tánc közben ott lóbálódzott előttük. (Ezt az adódó nézetel-
téréseknél mint kemény fegyvert is használták!) Ettől anyám olyan dühbe gurult, hogy egyszer az
egyik legénynek lekevert egy pofont. Ennek meg lett a hatása: letették a surcokat. De a pipát nem
hagyták, csak a csizmaszárba dugták., Bőszörményben szeptembertöl áprilisig tartott a szezon.
Két-három hónapig a polgári iskola és a gimnázium növendékei jártak, este pedig az iparosok.
Január-februárban a gazdalegények, s külön a szolgalegények. Évente 150-200 fő. A
honoráriumot gyakran természetben kaptuk. A vadászidényben tudtuk, hogy hetekig vadnyulat
eszünk majd ...,,26

Nem csupán a képzett és ugyanakkor tiszteletre méltö szakmai szerénységgel
rendelkezo táncmesterek munkájára hatott a helyi tánchagyomány, de a
táncmesterek is hatottak a népi tánckincsre. Szemléletesen foglalja ezt össze Martin
György a tiszai táncdialektusról szöló dolgozatában:

/ "A polgári fejlődés elöször az alföldi mezővárosokban fejti ki hatását parasztságunk táncé-
letére. A táncmesterek és tánciskolák a nagyobb településeken kezdik müködésüket, s az új
táncok terjedésének társadalmi hatása így igen jelentős. A mezővárosok vonzökörébe tartoz6,
sok tekintetben elmaradt tanyavilág sem maradt mentes e hatásoktói, hiszen a tanyasiak egyúttal
a város laköi is lévén, attól csak látsz6lag, ideig-óráig voltak elzárva. A mezővárosok parasztsá-
gának korai polgárosulása azonban j6ideig nem érinti a kisebb falvak népét, különösen ott, ahol a
török hódoltság utáni népkeveredés nem vagy kevéssé bontotta meg a régi közösségeket. így pl.
Szatmárban és Nyírségben megmaradó, sűrűn egymás mellé települt falvakban a hagyomány
töretlenebbül és sajátos paraszti úton fejlődik. Itt a szintén korán - már a nyolcvanas években -
megjelenő táncmesterek hatása nem a hagyományos tánckultúra felmorzsolódásához vezet,
hanem inkább gazdagítja azt, s meggyorsítja az új magyar tánckincs fejlődését, egységesülését. A
parasztság polgárosulása az Alföldön nem jelenti a tánckultúra elmagyartalanodását s a
hagyomány teljes felszámolódását, hanem az új táncstflus uralomra jutását és megerősödését a
régi tánckultúra rovására. Ahogy az újstílusú népdal és a XIX. századi népies müdal az Alföld
nagyrészén s a Felföldön is - a pásztorokon kívül - szinte teljesen felőrli a régi stílust, éppenúgy a
magyar tánckincs XVIII. század után kifejlódö és a XIX. században megerősödő újabb típusai az
Alföld parasztságánál jutnak egyeduralom ra. Régi táncaink még a pásztorságnál is nagy-
mértékben átszfneződnek az új stílus hatásával".27
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Plasztikus példákat hoz fel erre Pesovar Ferenc a szatmári falvakban végzett
kutatása alapján. Táblázatban mutatja ki a századfordulón megjelent táncmester-
könyv, két ún. kentar tancmester népies műtáncainak figuráit s azoknak a szatmári
néptáncokban előforduló variációit.28

Hazánkban a második világháború alatt a városi tánciskolatermek részben elpusz-
tultak, részben pedig lakásoknak, hivataloknak foglalták le ezeket. Az egyre erőtel-
jesebben kibontakozó néptánc mozgalom állami elismerésben, támogatásban
részes ült. Hivatalosan jóformán csak erről a táncágról vettek tudomást. A társas-
táncot - mind nálunk, mind a legtöbb szocialista országban - sommásan az
"imperialista szernét" kategóriájába sorolták. A meginduló tánciskolák tematikájában
a "népi eredetű táncok" kaptak helyet, így elsősorban a keringő, a polka és a csárdás
tanítását szorgalmazták. Kellő szakmai ismeret híján az ugyancsak "népi eredetű"
tagnót, szambát együtt üldözték a swinggel. Az ezeket járó "jampeceket", akik
természetesen az osztály-ellenség soraiból kerültek ki, gúny, megvetés és rendőri
megfegyelmezés várta. (Horribile dictu: a hitleri Németország is üldözte ezeket a
latin-amerikai eredetű táncokat, de más előjellel; mint "fajtaidegeneket"!)

A kultúrpolitika a "nyugati rosszat" a "hazai jóval" kívanta pótolni. "Új magyar
társas-táncok" érdekében hirdettek pályázatokat, tartottak bemutatókat, kértek
minden tancmestertöl és népmüvelötöl ezek terjesztéséről jelentéseket.é? A nyertes
művek viszont gyakran hamarabb kerültek a süllyesztöbe, még mielött a közönség
megismerhette volna ezeket. Ennek csak az egyik oka lehetett, hogy korántsem
konkurrálhattak ezek a táncjavaslatok a nyugati tömegkommunikáció már akkor is
széles körben ható eszközeivel, a rádióval, a filmbetétekkel és az egyre jobb
mínöségü lemezekkel. A másik ok az a hamis ilIúzió volt, amely a reformkor óta
nálunk mindig is kísértett, hogy a komponált, a felülről elfogadásra kínált
(kényszerített!) táncokat a nagy tömeg majd örömmel fogadja és töri magát, hogy
ezeket tanulhassa és ezekkel szörakozzék.

Az "új magyar társastáncoknak" ugyanolyan jelentésekben virágzó életük volt majd
egy évtizedig, mint az akkori élet más területein is megkövetelt, fejlődést,
optimizmust igénylő megnyilvánulásainak. A valóságban pedig egy olyan táncos
szubkultüra alakult ki, amely a különféle önszervezödö, főleg ifjúsági csoportosulá-
soknál filmek és saját improvizációs képességeik alapján teremtett "modern táncvi-
lágot". (A bennfentesek már egy-egy jó táncosnál azt is megmondták, hogy a "via",
azaz a Danúvia vagy a "goli", Goldberger művelödési ház táncosai közül való-e, abban
a stílusban "ráz".)

Az 1940-1950-es években nem csupán a tánciskolák táncanyaga kopott meg, s nem
tudta kielégíteni a tanulni, szórakozni vagyó fiatalságot, de a zenei világa is
vérszegény volt. Kinek volt kedve egy szál zongorára és dobra táncolni? De még az
ossztáncok ún. szalonzenekarai sem elégíthették ki a vadabb ritmusokra vágyókat.
Már mindenütt szólt, dübörgöu a dzsessz, vibrált a swing, majd később a Beatles, s
napjainkban a hatalmas hangerejü, kemény hangzású rockzenekarok.

Ennek a tükrében még inkább anakronisztikusnak tűnnek az ötvenes évek jó
szándékú, de megkésett törekvései is, amelyek pedig a kor legkiválóbb néptánc kore-
ográfusával kívánták a magyar néptáncokat a parkett re visszajuttatni. Molnár István
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táncmestereknek tanított, 1954-ben kiadványban is megjelent Csárdásiskolája az igé-
nyekhez képest megkésett, és improvizációs lehetöségei, szép motívumkincse
ellenére nem jutott el a tánciskolába járókhoz. Ezen még azok a "mintabálok" sem
segítettek, amelyeket a Népművészeti Intézet és a nagyobb városok, szakszervezetek
népmüvelöi rendeztek, a képzettebb tánczenészek és a komolyzene művelöi is
bekapesolódtak a propagálásba, szép cikkek jelentek meg, de a fiatalságnak nem
kellettek! 30

Hasonló elvek szerit ítélték meg a társastáncokat a többi szocialista országban is. A
kultúrpolitika ott is bejárt hegyeket és völgyeket, sorra születtek az "új népi báli
táncok". Hol jobban és tovább erőltették, hol kevésbé és rövidebb ideig. Végül több-
nyire mindenütt egy-egy szép bálújító tánc lett belőlük, amelyek a hatvanas évekról a
"formácíós táncok" néven nyújtanak a táncversenyeken és bálokon ízléses
kompozíciökat.U

Hazánkban az 1960-as évektél indult el a nemzetközi szabályok szerint folyó tánc-
versenyek sora. Hamarosan bekerült a nemzeti bajnokságokba a csárdás is. A tánc
versenyzésre alkalmasnak ítélt formáit a néptáncban is járatos szakemberek
dolgozták ki. A javasolt tánckincs azonban a táncmesterek kellő néptáncismeretének,
ez iránt való lelkesedésének hiánya és a nemzetközi kapesolatok előtérbe helyezése
miatt ezt a táncot rövidesen elszűrkítette. Az 1986-ban megalakult Magyar Táncsport
Szövetség pedig a csárdást már a nemzeti bajnokságok ~rogramjából is törölte. (A
"show-csardásokröl" jobb, ha ezen a helyen nem szólunk.) 2

Kik a mai táncmesterek, hol és hogyan működnek?
Az utóbbi két évtizedben a Népművelési Intézet és az Állami Balett Intézet képez

ki "társastánc pedagögusokat", illetve "táncklub vezetőket". A mintegy kétszázra
tehetö szakembergárda többsége mellékfoglalkozásként űzi ezt a mesterséget.
Tucatnyian csak verseny táncot tanítanak fö foglalkozásban, őket inkább tánc-
edzöknek nevezhetjük.

Napjainkban már nem léteznek még a fővárosban sem a hagyományos, önálló he-
lyiséggel rendelkezé, tanfolyamokat és össztáncokat rendező tánciskolák. A müvelö-
dési házak adnak otthont a tanfolyamoknak, a szakköröknek és kluboknak. Sok pe-
dagógus egy-egy nagyobb földrajzi területen tartja a tanfolyamokat az iskolákban. A
táncmesterek kezdő, haladó vagy versenyzöi fokon tanítanak. Az 1980-as években
valamennyien alkalmazottak és nem vállakozók, mint korábban.

Az utóbbi évtizedben már nincs államilag megkötött és szakfelügyelőkkel ellenőr-
zött tematika. A kezdő és haladó tanfolyamok (24-24 órás időtartama alatt) az anyag
megközelítöen minden oktatónál azonos, mert a táncok tematikai fokát és a divat-
igényt is figyelembe kell venni. A csárdást a legtöbb táncmester a haladó fokú tanfo-
lyamon tanítja. A növendékek ennek nem sok hasznát veszik, mert a nyilvános szóra-
kozóhelyeken a esárdás zenéjét nem játszák, a láncházakban pedig másfajta páros
láncokat járnak.

Az 1970-es évektél társastáncéletünk legszebb színfoltjai a táncházak. Ezeket nem
táncmesterek vezetik, hanem a néptáncegyüttesek vezetői vagy nagyon jö táncosai.
Ez spontánul indult, s mozgalmi lelkesedéssel máig is élő társas szórakozásforma. A
különbözö magyar táncdialektusok táncrendjével több ezer, főleg városi fiatalnak
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adnak értékes mozgáskincset, élményt, jó baráti körben való szórakozási és művelö-
dési lehetőséget. Segítséget kap ez a mozgalom néprajzos, koreográfus szakem-
berektöl, országos irányító intézményektél és művelödési házaktói egyaránt. Ugyan-
akkor gyakran a problémákat az intézményesedés (néha annak hiánya vagy éppen
túlzott volta) jelenti. De ez nem a tartalomra, hanem inkább a formára vonatkozík.P

A dolgozat a hazai társastánckultúra nemzeti vonásainak történeti alakulását és
mai képét igyekezett megrajzolni. A kutatás még több korszakban hiányos, illetve
nem elég mélyre hatoló. A mai kép pedig tarka, de sajnos nem színes!
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A Pusztaszeri Árpád Egyesület (Szeged) hagyományápoló
tevékenységéről

Felföldi László

A tánctörténeti kutatás eredményei szerint a néptáncaink iránti mai széles körű ér-
deklődés közvetlenül kapcsolódott a két világháború közötti hagyományőrző, hagyo-
mánymentő mozgalmakhoz, amelyeket elsősorban a Gyöngyösbokréta és a Regös
cserkész mozgalom fémjelez. E korszakot az új vonásokkal együtt eleven szálak kötik
a millenniumot közvetlenül megelőző és követö időszakhoz, amelyben a felső és
középosztály tagjai a frissen magyarra vált tömegekkel kiegészülve igyekeztek össze-
gyűjteni és a kor eszmerendszere szerint újraértékelni az alakuló magyar nemzeti
kultúra elemeit. Ebben a táncnak is megvolt a maga jelentős helye. Ennek az idő-
szaknak közvetlen előkészítői a 19. század eleji, reformkori táncmozgalmak voltak,
amelyek a kor politikai céljaihoz kapcsolódva segítették a magyar nemzeti kultúra
szerves részeként kialakuló nemzeti tánckultúra kibontakozását. Történelmünkben
még sosem volt olyan széles körű és intenzív érdeklődés a néptáncok és a rájuk épülö
nemzeti műtáncok iránt, mit abban az időben. Az érdeklődésnek három fő területe
alakult ki: az első a színpad, vagyis az autonómmá váló tánc- és zeneműveszet terü-
lete, a második a társastánckultúra, a bálterem, ahol a néptáncot többé-kevésbé köz-
vetlenül is ismerő magyar táncmesterek egész hada tevékenykedett, s a harmadik az
előző kettővel szoros kapcsolatban álló publicisztika, amely kritikai tevékenysége s a
magyar néptánc eredetéről, jellegéről folytatott viták révén a komolyabb elméleti
érdeklődés megalapozója lett. Ha végigtekintünk az elmúlt közel két évszázad törté-
netén, azt láthatjuk, hogy e három fajta érdeklődés (színpadi, báltermi, elméleti)
szoros kölcsönhatása határozta meg a nemzeti tánckultúra alakulását, illetve a
magyar néptáncokról kialakult képet.

A múlt század elején a magyar néptáncokról kialakult kép, főként az alkalomszerű
közvetlen táncismereten és tancszemléleten alapult. A kor historizáló szemléletü ro-
mantikus közgondolkodása szerint a 19. századi parasznaneokat. az alig fél
évszázados múltra visszatekintő lassú verbunkot és párostáncot a messzi múltba
vetítették vissza (Bonfini műve, Heltai Gaspar krönikaja), Ehhez az alapot az akkor
frissen megismert tánctörténeti emlékek szolgáltatták. A táncmesterek a színpadi és
báltermi alkalmazás során a "rendetlen", rögtönzött paraszttáncokat erősen stilizálva,
egységesítve a polgári ízlésnek megfelelő szabályozott formai keretbe foglalták. így az
ősinek vélt paraszttáncok, ellentmondásos módon, a nyugati tánckultúra akkor di-
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vatos formai és magatartásbeli keretébe kényszerültek. Hasonló jelenség zajlott le a
táncok zenekíséretét komponáló zeneszerzők körében is. A Dél-Alföld szempont-
jából figyelemre méltó volt Lakatos Sándor táncmester tevékenysége, aki az 1860-as
években a szegediek, a hódmezővásárhelyiek és a makótak számára saját táncot kore-
ografált a vidék hagyományos tánclépései alapján. E táncok abban az időben
valószinűleg jól szolgálták e mezövarosok és parasztpolgár lakosságának egyre
erősödő öntudatát, de hivatásukat betöltve hamar kikoptak a táncéletból. A huszadik
századra egyik sem maradt fönn.

A múlt század második felében a magyar táncmesterek első nagy generációjának
háttérbe szorulása, majd halála miatt s a politikai viszonyok változása nyomán a
magyar néptáncok iránti érdeklődés a színpadon s a báltermekben megtorpant. Érde-
kes kivételnek tekinthetők a még újnak számító Operaház balettjei az 1890-es évek
elején. Különösen a Viora c. balett, amelynek színpad ra állításához Mazzantini
balett-mester erdélyi tanulmányutat tett, s a fő látványosságnak számító boricatáncot
erdélyi parasztemberekkel járatta el. Ha ehhez hozzáveszem a millenniumi faluban, a
Városligetben rendezett táncbemutatókat is, akkor ezeket egy olyan jelenség
nyitányaként értékelhetjük, amely csak évtizedekkel később, az 1930-as években
bontatkozik ki a Gyöngyösbokréta-mozgalomban, s amelynek már maga a parasztság
is tevékeny részese lett. Ami a szakmai érdeklodést illeti: a millenniumot megelőző és
követö lázas kiadói tevékenység termékeiben monográfiasorozatokban, új
folyóiratokban, díszes összefoglalókban számos jele található a néptánc iránti
figyelemnek. (Bár az alaphangot 18%-ban Káldy Gyula romantikus összefoglalója
adja meg.) A vármegyei monográfiák néprajzi fejezetei, az Ethnographia hasábjain
kibontakozó "hajdútanct-vita, Fabó Bertalan 1908-as zenei szempontú összefoglalása,
Róka Pál 1900-beli táncmesteri tankönyvének néptánc és népies műtánc fejezetei
mind a néptánc iránti elméleti érdeklődés elmélyülését jelzik. Ekkor még nem dőlt el
véglegesen. hogy a néptanckutatás az izmosodo zenetörténet, az elmaradott
tánctörténet vagy a néprajzkutatás keretei között lel-e majd otthonra. Szeged
vidékén Kálmány Lajos, Török Károly, Kovács János jó néprajzi leírásai és
Tömörkény István néprajzi tanulmány értékű elbeszélései a dél-alföldi tanyavilág
táncairól, táncos szokásairól az utóbbit erősítik. A kérdés akkor dőlt el, amikor 1924-
ben Madarassy László a Magyar Néprajzi Társaság könyvtára sorozat első köteteként
kiadja Réthei Prikkel Marian A magyarság láncai címü könyvét. Réthel könyve
forrásanyagát, módszerét, szemlélerét tekintve teljesen a múlt században gyökerezik.
Tulajdonképpen a múlt századi tánctörténeti. zenetörténeti. néprajzi és nyelvészeti
kutatások néptáncra vonatkozó anyagának impozáns összefoglalója, amely még nincs
tekintettel Bartók és Kodály új szernléletű népzenei kutatásaira és azok néptánccal
kapcsolatos eredményeire. Mint az egyetlen széles körben hozzáférhető ilyen kézi-
könyv, több évtizedig meghatározta a néptáncról való közgondolkodást Magyaror-
szágon.

A millenniumi ünnepségek lökést adtak a magyar néptáncok sa népies műtáncok
iránti gyakorlati érdeklődésnek is, de a kor táncmesterei már inkább csak a múlt szá-
zadi népies műtáncrepertoár kopottas darabjainak újratanításával foglalkoztak. Szöl-
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lőssy Szabó Lajos, Veszter Sándor vagy Lakatos Sándor táncaihoz fogható új művek
már nem születtek.

A paraszttáncok számára az addiginál korszerűbb színpadi és báltermi bemutatást
csak az 1930-as 40-es évek Gyöngyösbokréta-mozgalma és más ifjúsági mozgalmak
hozták meg.

Mint láttuk, ezek előképei is a millenniumi időszakra nyúlnak vissza, de az új
formák már főleg az észak- és nyugat-európai minták - svéd, angol, német stb. nép-
táncbemutatók - hatására bomlottak ki (a kor művelődéspolitikájának hathatós
segitségével).

A Gyöngyösbokréta-mozgalom által felkínált lehetőségek a néptáncoknak egy
újabb, korszerűbb elméleti mgközelítését segítik elő (itt főleg a filmmel való megörö-
kítésre és az ebből következö formai analízisre gondolok).

A Pusztaszeri Árpád Egyesületre térve, az egyesület tevékenysége a felvázolt
fejlődési folyamat utolsó harmadában 1897-ben indult, amikor a pusztaszeri millenni-
umi emlékünnepségek első évfordulóján a szegedi nagypolgárok egy csoportja meg-
alakította a Szombatosok Társaságát. A társaság programjában a szombatonkénti
rendszeres együttlét mellett szerepelt egy kirándulás, amelyet minden év agusztu-
sában, Nagyboldogasszony napján szerveztek a pusztaszeri Árpád-emlékműhöz.
Innen adódott egyfelől a Társaság első elnevezése, a "Szombatosok", s innen ered
másfelől a Pusztaszeri Árpád Egyesület elnevezés, amelyet 1902-ben az egyesületté
alakulás évében vettek fel. Az alapítótagok között ott volt Tömörkény István és az
akkori szegedi társadalmi élet szárnos notabilitása is. Az egyesület Tömörkény István,
a főtitkár által fogalmazott célkitűzése a következö volt.: 1. A honalapító Árpád
fejedelem iránt érzett kegyelet és hála országos ébrentartása és fokozása. 2. A
pusztaszeri apátság romjai fölé egy emlékszerű (monumentális) Árpád-templom
emelése.

Az Árpád-kultusz ébren tartását az első világháborút megelőző időben főleg az
augusztusban rendezett évenkénti emlékünnepségek szolgálták, amelyen az
egyesület tagjai magyar ruhában s nemzeti szín jelvénnyel jelentek meg. Az ünnepi
megemlékezés, emlékmise és népünnepély formájában tartott ünnepségek nem
voltak zárt körűek, hanem kezdettől fogva igyekeztek országos körű rendezvénnyé
tenni azokat. Ez 1907-ben, Árpád halálának 1000. évfordulóján sikerült
legteljesebben, amikor több 10000 ember gyűlt össze az ország minden részéről. A
valóságban azonban az Árpád-szobornál rendezett emlékünnepségek fö közönsége
és részese a Pallavicsini uradalom - pusztaszeri, dóci, baksi stb. - majorjaiban élő
uradalmi cselédek s a környezö községek - Sándorfalva, Algyö, Balástya, Kistelek -
lakói voltak. Mivel az esemény külsöségeiben hasonlított a búcsújáráshoz, a környék
lakói az egyesület emlékünnepségét kisebbfajta búcsúként fogták fel, s elneve-
zéseként a "szobori búcsú" nevet használták. Az idősebbek (s itt a 60 éven felülieket
értem) a mai augusztusi ópusztaszeri ünnepségeket is megszokásból vagy tréfás fel-
hanggal "szobori búcsúnak" nevezik.

Az Árpád-emlékünnep témánk szempontjából legfontosabb része a népünnepély
volt, amely az összegyűlt környékbeliek számára rendezett sportversenyekböl, tánc-
versenyekból s főleg táncmulatságból állt. A szegedi nagypolgárok számára ez az ese-
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mény valószinűleg mödot adott arra, hogy évenként egyszer "megmártózzanak" a Tö-
mörkény elbeszélésekból és általában a szegedi irodalomból ismert paraszti világban.
Az egyesület tagjai számára a nap programja jellemző módon Szegeden a Kass.
szállóban vagy egy vendéglőben ért véget baráti együttivással. Az ünnepség 1901. évi
programjának részlete jól illusztrálja ezt.

Délután 4 óra tájban nagy népünnepély:
1. Dfjfutások. - Pusztai legények bírok-versenye. - Tánc, gyermekverselések. - Zsákfutás stb.

stb. különféle szörakoztatö bobóságok.
2. Az igazi Rouland mester utolérhetetlen népies bílvészeti mutatványai.
3. A Turul madár megdicsőülése. Nagy légi tűnemény.
4. A pusztai legények, leányok és gyermekek részére emléktárgyak kiosztása. (12 drb. magyar

bicska, 10 drb. értékes kendő, 10 drb.leányfésíl, több kötet hazafias könyv, debreceni és
szegedi pipák, pipaszárak stb. aprö-cseprö emléktárgy fog kiosztatni.)

5. Visszavonulás a sátorba. Búcsúzkodás a vidék és az ismerösöktöl - Áldomások. -
6. Pont 7 órakor: "Zalán futása" Pusztaszertöl Szegedig. Nagy allegória. Előadva az összes

kirándulók álta.
7. Kilenc óra után megérkezés a Balogh-féle vendéglöbe, ahol még egyszer visszaemlékezve

a letűnt szép napra, utolsó áldomás tartatik.
A Szegedi Napló 1904. aug. 30-i száma (gyszámol be az ünnepről:

Nem tudok e kép szemlélésétöl megválni. Köröttem az Árpádmauzoleum oszlopos csarno-
kában zúg a magyar puszták szellője, mintha a magyar nép szabadságvágya nyargalásznék itt a
szelek szárnyán. Felettem a fatörzsön ülö Árpád fejelem méltóságteljes szobra, amint saste-
kintetét nyugodtan legelteti a lábainál elterülő meghódolt pusztán. A szobor elötti téren, a for-
róságtól vörösre perzselt puszta sovány mezején, ünneplő ruhába öltözött nép ezre térdel,
imádkozik. A dfszmagyarba öltözött leventék ott térdelnek a szürös, kopott gúnyájú paraszt
mellett. Árpád szobra előtt minden magyar egyenlő. A misézö plébános fehér ingén, a talár
mellett nemzeti szín szalagot lebegtet a szellő. A harmónium felbúg és a pusztába belesír a kö-
nyörgö magyarok panaszos éneke:

'Hol vagy István király,
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben,
Te elótted sirván:

A szeri puszta megölt mezejére könnyek peregnek. Szent áhitattal éneklik a fehérruhás asszo-
nyok:

'Boldogasszony Anyánk,
Mária patrónánk,
Nagy inségben lévén,
Így szölít meg hazánk ...'

Belesir a könyörgés a szeri pusztába. A nép áltozatot hoz Árpád szellemének.
A nagyszabású emlékünnepségek az első világháború alatt szüneteltek, azonban a

háború utáni felfokozott s végletesen megváltozott politikai légkörben hamarosan
újult erővel megindultak. Az egyesület tevékenységi köre, az irredenta politikai célok
szolgálatában, kibövült. Az egyik legfeltűnőbb változás a korábbihoz képest a nagy
nemzeti bál rendezése volt, amely a pusztaszeri emlékünnep mellett az egyesület
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nyilvános szereplésének második legfontosabb fóruma lett. A bál hangulataról a
Szegedi Új Nemzedék 1922 február 7-i számában megjelent tudósításból ítélhetünk:

Friss, izzón magyaros hangulat jellemezte a Pusztaszeri Árpád Egyesület rendezésében lezajlott
nagy nemzeti bálat. Mintha dicsőséges múltunk hazajáró lelke elevenedett volna meg előttünk.
Előkerültek a már-már feledésbe ment régi arany és ezüst sujtású párták és pruszlikok, a neme-
sen egyszerű férfi magyar ruhák és a drágakővel ékített díszmagyarok,

A tingli-tangli jambó táncosok és a kozmopolita idők szülte nyegle, fékevesztett örjöngések
helyett most szebbnél szebb magyar táncokat, (Ígymint palotást, Árpád andalgöt, a körmagyart, a
társalgót, a leventét és akivilágos kivirradtig talp alá húzott csárdást, keringöt járta a fiatalság ...
Külön érdekessége volt az emlékezetes báli estélynek Zseny József és Fráter Pál szereplése, kik
szebbnél szebb klasszikus szölö táncokat mutatt ak be a közönségnek. A magyar táncnak minden
szépségét, a magyar temperamentumnak minden jellemző kedvességét visszatürközték ezek a
táncok, ami különösen megkapó a mai időkben, amidőn a világszép táncainkat a nyugatról
importált eszeveszett ugrándozások csaknem kiszorítják a báltermekból.

A bál alkalmával minden évben emléklapokat nyomatott az egyesület, amely
egyben táncrendként is szolgált. E táncrendek a bennük szereplö leggyakrabban naiv
versekkel, irredenta dallamokkal s a bemutato táncok előadóinak névsorával jö
forrásanyagul szolgának e bálak táncrepertoárjának és rendezésének leírásához,
valamint társadalmi és politikai hátterének megítéléséhez.

Hely hiányában itt most csak a táncrepertoárból levonható legfontosabb
következtetésekre szorítkozom.

Az 1920 és 1940 közötti időszakban az egyesület nagy nemzeti báljának
repertoárján közel 30 különféle tánc volt. Ezek nagyobb hányada, közel kétharmada
egyszer-kétszer előforduló régi népies műtánc, mint a Kállai kettős, a Honfi kopogós
vagy a Daliás. Jellemző.csoportot képviselnek a bemutato táncok között a 18. századi
erdélyi nemesi táncok rekonstrukcióí, a süveges tánc, az egerestánc s a gyertyás tánc.
Ezek forrásai valószínűleg Róka Pál és Réthei Prikkel Marián könyvei lehettek. A
Huszárverbunk, Toborzó, Kun toborzó, Verbunkos nevű táncok a régi táncmesteri
gyakorlatban rögzítés nélkül fönnmaradt ún. magánytáncok voltak. A gyakrabban
előforduló népies műtáncok közül a Róka Pál Magyar Kettesét, Kínsky Károly
díszpa!otását és Szöllőssy Szabó Lajos Könnagyarját kell megemlíteni, amely a
Harczemberger József-féle későbbi átdolgozással együtt (ennek neve Társalkodó) 7
éven keresztül szerepelt a táncrendben. Az egyesület hivatalos táncát, az Árpád
andalgót, amely minden bálon előfordult, valószinűleg az egyesület táncmesterének
Korbus Ili koreografálta a múlt századi népies mútáncok modorában. A ritka
bemutato táncok közül meg kell említeni a szogedi jópálost, amely a jópálos nevű
Szeged vidéki néptánc felhasználásáról vagy annak táncmester által való. megrög-
zítéséröl tanúskodik. Ezt a források hézagossága miatt még nem tudtam eldönteni. E
táncot csak Kálmány Lajos közléséböl és Tömörkény szemléletes leírásából ismerjük.
Ezekből arra következtethetünk, hogy e tánc a Dél-Alföldön széles körben ismert
ugrös táncfajta, az oláhos egyik változata, amely a szöbeli visszaemlékezésekből ítélve
főként Fölsőtanyán élt.

A bálak mulatötancaí a ciklikusan ismétlődő csárdás, keringő, lengyelke és csárdás
voltak, amelyek a múlt század utolsó évtizedei óta a polgári báltermek kedvelt táncai.
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Hiányoznak viszont a repertoárból a 20. századi polgári társastáncok, amelyeket az
előbb idézett báli beszámolóból ismert magyarítö szándék következtében tiltottak ki
az egyesület báljaiból.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a bálak táncrepertoárját egy erősen
archaizáló, magyarítö szemlélet jellemzi, amely a nyugati polgári társas táncok helyébe
a legösibbnek, legmagyarabbnak vélt táncfajtakat ajánlja, s ezzel a tevékenységévei az
egyesület a 19. század báli gyakorlatát követi, s annak elméleti és gyakorlati színvona-
lán áll.



A Képzőművészeti Társulat népéletkép műlapjai

Cennerné Wílhelmb Gizella

A polgári fejlődés folyamán a műpártolás új közösségi formái alakultak ki. Az
egyházi, udvari vagy főúri egyszeri, nagyszabású megrendelések mellett megjelenik a
kollektív folyamatos mecenatúra igénye, amelyben a résztvevők viszonylag kisebb
összegekkel is megválthatják a jogot a művészet támogatására, s az egykori
mecénások mintájára magukénak mondhatják a támogatott stílusirányzat valamelyik
alkotását. A kollektív műpártolás ezen új szervezetei az országos vagy helyi mű-
vészetpártoló egyesületek voltak, amelyek rendszeres kiállításaik anyagából
megvásárolt festményeket sorsoltak ki a tagok között. Emellett egy vagy több közös
akarattar kiválasztott műalkotás sokszorosított grafikai reprodukcióját osztották ki
évente.

E nagyméretű rézmetszet, rézkarc vagy litográfia-technikával készült lapokat
hívták és hívjuk múlap.,nak. Műlapokat nem csupán a művészetpártoló egyesületek
adtak ki, hanem közönségmegnyerö szerepüket felismerve a 19. század közepének és
második felének szépirodalmi-müvelödési folyóiratai is az éves, féléves előfizetők
jutalmazására. A mülapnak tehát többféle funkciója is volt, stílusirányzatokat és
természetesen egyes művészeket népszerűsített, hozzájáru It az ízlés formálásához ha-
ladó és retrogád értelemben egyaránt. Nemcsak stílusával, de témaválasztásával is
befolyásolta közönségét különösen a történeti és a népi ábrázolások irodalmi elő-
képek nyomán felvirágzó műfajában. A művészetpártoló egyesületek és a szépi-
rodalmi lapok előfizetői általában ugyanabból a körböl kerültek ki a 19. század
közepén Magyarországon. A műlapok szűkebb tárgykörünkben közvetített népi
kultúra képe éppen e társadalmi rétegek hosszú hivatalos szellemi hegemóniája foly-
tán meghatározó volt még a 20. század első felében is.

A hazai művészet első népéletkép-mülapjaival az 1850-es években találkozhatunk.
Kiadójuk a magyar műpártolás szempontjaból egykor sokszorelmarasztalt Pesti
Müegylet.! Az 1856-ban Párizsban- sokszorosíttatott Barabás-kompozíció, A meny-
asszony megérkezése, Georg Ferdinand Waldmüller bécsi mester Perchtoldsdorfi lako-
dalom c. müve ihletésére készült sokalakos jelenet.é 1859-ben ugyancsak Párizsban
készül Canzi Ágoston Váci szüret c. képének nagyméretű, színes reprodukcíöja.é
Mindkét kép témaválasztása a paraszti élet ünnepi vidám pillanataihöz nyúl vissza, a
sokfigurás jelenetek művészi megoldás szempontjaból is igényes feladatot jelentenek.
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A Pesti Műegylet tehát olyan jeleneteket választott, amelyek megoldása a kor repre-
zentatív műfajával, a történeti festészettel egyenlő szakmai jártasságot kívánt.

Az 1850-es évek második felében Molnár József a tájkép mellett a biedermeier
életkép egyik festőileg finom hatású hazai mestere Nemzeti Album címmel több népé-
letkép-ábrázolást ad közre körajzban." A nyugodt felépítésü, néhányalakos kompozí-
ciók jórészt a falusi élet hétköznapjait örökítik meg úgy, hogy a tájhátteret is bevonja
a hangulat érzékeltetésébe. Paraszti figuráit hétköznapi viseletükben mutatja be,
ábrázolásmódja nem idealizál.

1861-ben alakult meg az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, amely nem az
első hazai műpártoló egyesület, de átfogó programját tekintve elhatározó kezdemé-
nyezés. A magyar rnüvészet és a magyar művészek pártolására létrejött egyesület,
éppen, mert nem követték hasonló célú regionális társulások, egyeduralma és hiva-
talos jellege folytán hosszú ideig képzőművészeti életünk szervezéti fötényezöje
maradt. A kitűzött célból, a magyar müvészek pártolásából adódóan mülapjaít hazai
mesterek alkotásaiból választották ki, vagy legalább a sokszorosító grafikus nak kellett
magyarnak lenníe.J így e lapokon végigkísérhetjük a népi téma megjelenítésének
művészi változásait a biedermeier népéletképtől a szolnoki müvészet festői
realizmusáig.

Az 186O-as évekre nagyobb lendületet vett életkép-gráflak stílusán a 19. század
népies Iírájának és elbeszélő-leíró költészetének - elsősorban természetesen Petőfi
Sándorra gondolunk - hatása érezhető. A bécsi iskolázottságú mesterek szoIíd realiz-
musa érzelmes kifejezéssel vagy a temperamentumosabb hangulatú jeleneteknél bi-
zonyos élőképszerű beállítással párosult. A gesztusokban hosszan továbbél az aka-
demizmus más műfajü kompozícíöinak hatása (PI. Molnár József: Jégverés c litogra-
fiáján a családfő patétikus kézmozdulatán). Az érzelmes kompozícíök előképeit
Sterio Károly (A jövend6mondás. Marastoni József litográfiája. 1862.)6 vagy Lotz
Károly rajzolta (A négyökrös szekér - Petőfi költeményének ihletésére. Marastoni
József körajza. 1864.).7 A magyar temperamentumot Lotz Károly nyomán örökítette
meg Marastoni (Szénaoratás. 1862.; Vásári áldomásozók. 1862.}8 Harmadik
bemutatási lehetőségként az elsősorban festői feladatot jelenté sodró lendületű
látvány kínálkozik. Lotz-Marastoni Falusi nászmenet c. műlapja is kedvelt témát, a
paraszti élet ünnepnapjainak egyikét abrazolta.?

Ilyen előzmények után és ebben a stilárisan többé-kevésbé meghatározott
közegben jelentkezett népéletkép-műlapjaíval az Országos Magyar Képzőművészeti
Társulat. 1863-as, első ilyen kiadványa is Lotz festményének litográfiája Marastoni
Józseftől, mint az előbbiekben felsorolt műlapok nagyrésze. Tárgya: Zivatar a
pusztán, ménes és csikös a viharban, gémesküt mellett.I" Együtt jelentkezik itt az
1850-es évektél nyomon kísérhetö puszta-térnal! az ember és természet erőinek
mérközését bemutato romantikus beállítással12 és a pusztához szervesen
hozzátartozó pásztcrélet-szilaj állattenyésztés targykörrel.P A zivatar és az élőlények
konfrontációjában Lotz kerüli a tragikus rettenet olyan motivumait, mint Jakob
Becker von Worms Villámtol megrettent aratók c. művén a távolban villámcsapás tói
felgyújtott falu látványa,14 vagy az emberi erőfeszítés ábrázolását a természet erőivel
szemben, mint Friedrich Gauermann képén, amely betakarításkor vihartól meglepett
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parasztokat ábrázol.15 Az alföldi sokatpróbált pásztorember tudja, a vihart el kell
viselni. Lotz Károlyt nem térnette el semmilyen hatásfokozási kényszer az eredeti
hangulattói, festői értékei mellett ebben van művének ereje. (l6.kép)

A következö év, 1864. mülapja Telepy Károlynak, a Képzőművészeti Társulat
titkárának Malom belseje c. festményét sokszorosította.l'' Az enteriör a korai
németalföldi festők nyugodt, részletekbemenő bemutatási módját követi.!? A mester
azonban nem elégedett meg a leíró ábrázolással, s egy enyelgö szerelmes pár szerepel-
tetésével a biedermeier érzelmeskedö hangulatát csempészte be a képbe. A bécsi
biedermeier figurái adták a háttérben tevékenykedő molnár alakjához is a mintát.

Az 1866-os évben fiatal mester, az ekkor Münchenben tanuló Benczúr Gyula
müvére esett a választás. A balatoni ha/ásztragédia komor témáját az ember és a ter-
mészet egyenlőtlen küzdelmének tragikuma adta. Benczúr számára ez a kompozíció
kétszeresen is sikert hozott, mert e kép elkészítése után vette fel Karl Piloty növen-
dékei közé.lS Egyik oldalról ez adja a romantikus témaválasztás magyarázatát. Elár-
vult, támaszától megfosztott családot a kor polgári zsánerfestészete is megörökített
(pl. Borsos József: A levél; Az özvegy).19 Emellett nem zárható ki az ekkor már a
düsseldorfi iskolában fellépő társadalomkritikai hangvétel hatása sem, természetesen
a hazai viszonyokhoz alkalmazkodva. 20 (l7.kép)

1868-ban ismét Lotz Károly művét sokszorosítják mülapként. Gutyaitatás c. fest-
ményét Grimm Rezső rajzolja kőre.21 Lotz korai alkotói korszakának gyakori témája
a pásztorélet, a festői megjelenítésben és hangulatban kiegyensúlyozott kompozícíö
külföldi mesterek, elsősorban bécsi litográfusok műveível rokon.

Az 1869-es kiadású grafika egy nagy művész - Székely Bartalan - latvanyélményén
(egy víz fölé nyúló szokatlan facsonkon) és ifjúkori emlékképén alapul (facsonkon
lovagló gyermek).22 Székely a patak fölé nyúló korhadt fatörzsön lovagló gyermek
történetével az anyai szeretetnek és vigyázatnak kíván emléket állítani. A mester
több életképén foglalkozott az anyaság fennkölt érzelmi témájával.23 A háromrészes
kompozíción az idill - a drámaian romantikus és ismét az idilli kifejezés váltakozik. 24
A véletlen folytán halálos veszélybe jutott, de hősies lélekjelenléttel megmentett
gyermek témája egy 1845-ös hadgyakorlat eseményének megörökítesén az osztrák és
a hazai művészetben többször is szerepelt.é'' Az ártatlan gyermek és végzerét
megakadályozó hősies megmentője egyképpen ébresztett romantikus feszültséget és
a szerenesés kimenetel feletti örömben érzelmes ellágyulast a biedermeier stílus
szellemében. (18. kép)

Ezután tízéves szünet következik a Képzőművészeti Társulat népéletkép-
mülapjainak megjelentetésében. 1879-ben már egy, az elóbbiektöl különbözö
irányzat alkotása kerül a tagokhoz, Munkácsy Mihály 1877-ben keletkezett Újoncok c.
festményének rézkarc-változata. 26 Az újoncozás, majd a hadseregbe vitt fiatal pa-
rasztlegények búcsúja szeretteiktöl, mint a francia forradalom és napoleoni háborúk
idejéből öröklött ábrázolás már korábban grafikákon és festményen egyaránt
szerepelt. Bikkessy-Heinbucher verbunkos dudásának hátterében a verbunk táncot
járja két katona és egy, már katonacsakét viselő parasztlegény.27 Az 1860-as évek
elején, az olasz-osztrák háború idején bécsi litografált színes képsorozatok szugge-
rálták, hogy a falusi népnek milyen kiernelkedési lehetőséget kínál a katonai szol-
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gálat.28 Ezek a körajzok végigkísérik a közlegény útját az újoncozástói az első sikeres
fegyvertényig és a kítüntetésig. Az újoncozási jelent természetszerűleg itt is vidám.29

Than Mór ugyancsak 1861-ben keletkezett művén (Újoncozás az 1848 előtti időkből) a
hazájuktól messzevittek búcsújának lfráját a hivatalos személyek viselkedésének
realista ábrázolása kíséri a sokalakos kompozícíön.P Munkácsy búcsúhangulata
visszafogottabb, de ezáltal mélyebb és igazabb. (19. kép)

Hasonló tárgyú a következö év mülapja is, népfelkelőket ábrázol 1848-ból. így a
közelmúlt történetével összefűzve az életképnek történelmi mondanivalója is van.31

A mülap egyik mestere sem magyar, de a kompozíció megalkotója, Carl August
Petenkoffen a magyar művészetben kezdeményező szerepet játszott Szolnok és az
Alföld festői varázsának feltedezésében.V A kép a plein-air festészet effektusaival
mutatja be a kis csapat száguldását, egyúttal a szabadságharc lelkesedésének lendüle-
tét jelképezve.

1883-ban az osztrák festők példájára Szolnokra telepedett festők egyikének,
Aggházy Gyulának képét választották mülapnak.P A festö korábban rövid ideig
Munkácsynak is tanítványa volt. A Tere-Jere fonóházi jelenet, amilyen a Pronay-album
illusztrációi között is szerepel.é" Az enteríör elrendezése és a csoportfüzés Munkácsy
életképeinek ihletését mutatja. Kifejezésében tartózkodik a mozdulatok és az
érzelmek tömény koncentrálásától, inkább a hullámvonalú csoportfüzes bensőséges
hangulatfestésénél marad, így a biedermeier életképekkel is rokon.35 (20. kép)

1885-ben a pusztai pásztorélet térnaköréhez tartozó, festőileg az impresszionizmus
sodró lendületű mozgásábrázolásának módját jól elsajátított kompozícióival ajándé-
kozzák meg a Társulat tagságát.36 (21. kép) Wagner Sándornak, a müncheni Akadé-
mia tanárának debreceni csikósversenyt megörökítő festrnényéröl készült rézkarc a
"magyar virtus" - toposz korszerű festői eszközökkel történö újabb bemutatása.

A következö életkép-mülap 1887-ben Baditz Ottónak, a pályája elején társadalom-
kritikai témákkal fellépő mesternek Az elítélt c. műve volt. A Pap Henrik rézkarcában
megjelenő téma Munkácsy tárgyválasztásának hatását mutatja. A fiatal, ártatlan
külsejű paraszt- vagy szolgálóleány belépése a durva arcú, börtönlakó némberek
közé, szokatlan hangot üt meg.37 Jelenetének hangulati párhuzama az allegorikus és
moralizáló momentumok szövedékéból összetevödö Zichy Mihály-kompozíció Az ár-
valeány sorsa gondolati tartaimához áll közel, amelyről szintén forgalomban volt
grafikus műlap.38

1890-ben a Képzőművészeti Társulat ismét a szolnoki művésztelep finom festői
realizmusához nyúl mülapja kiválasztásánál, Deák-Ébner Lajos: Nászmenet c. fest-
ményét sokszorosíttatjak.é? Deák-Ébner már képformátumaban is másképp fogja fel
a jelenetet, mint a téma korábbi megörökítöi, A lakodalmi jeleneteken általában sok
figurát mozgatnak a művészek, akár a nászmenet kocsivágtaját.s? akár a menyasszony
fogadását abrazoltak.t! Deák-Ébner kevés szereplöje közül a fö személyre, a meny-
asszonyra koncentrál, az ö fényhatással kiemelt hófehér alakja adja meg a kép megil-
letődött, bensőséges hangulatát, ami megkülönbözteti a lakodalmi képek szokásos
ábrázolásmódjá tot. 42

A Képzőművészeti Társulat népéletkép-mülapjaí is bizonyítják, hogy a 19. század
művészeti életében a historizmus nagy kompozíciói mellett, a hazai irodalmi fejlődés
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sajátosságainak hatására a népi zsánerkép fontos helyet kapott. Köztiszteletben álló
akadémikus festöink, bármilyen müfajban aratták is legnagyobb sikereiket, legalább
néhány festmény erejéig az életképben is próbálkoztak. A 19. század második felének
első jelentős festögeneracíöja - köztük a Képzőművészeti Társulat alapítöi is - úgy
érezték, hogy a hazai művészeti élet fellendítése érdekében a műfajok minél széle-
sebb skáláján kell működniük. E müvészí magatartásuk természetesen akadémikus
iskolázottságukon alapult, amely kompozícionalís és beállitásbeli sémáival meg-
könnyítette a több figurás jelenetek elrendezését, a szereplök és érzelmeik bevált
gesztusok segitségével történö jellemzését. A müíap-zsüri 1863 és 1869 között e jeles
generáció életképeiból válogatott, s kiemelésük révén váltak ezek a képek a hazai
népi zsáner klasszikus alkotásaivá a közvélemény előtt. Ha a későbbiekben, a
századvégen, a Millennium körüli visszatekintéskor és a 20. század első felében nem
is szerepeltek annyit, mint a Képzőművészeti Társulat mülapjain népszerűsített
történeti festményeken, - pl. az iskolakönyvekben, a hazai festészetról írott folyóirat-
cikkek illusztrációiként szívesen reprodukálták e mesterek műveít, A képzőművészet
sikeres áttörése és méltó helyfoglalása a kulturális életben különös tisztelettel övezte
azokat, akik ezt az eredményt kiharcolták, s természetesen műveíket is. E képek nép-
szerűségéhez nyilván hozzájárult az is, hogy a magyar paraszti élet archaikus, a nyu-
gatitól különbözö, társadalmi összeütközésektöl mentes oldalát mutatták be.

A sokasodó és egymással versengő stílusirányzatok korában, az 1870-es 1880-as
években keletkezett mülapoknak már nem volt ilyen utóélete. A korábbi ábrázolás-
mód hatása a témaválasztásban, a novellisztikus, a néző történést kiszínezö szerepé-
ben még nyomon követhetö akkor is, ha a művészi megjelenítésben már egyre fon-
tosabbá válik a látvány megragadása. A népélet jelenségeinek az egyes paraszti típu-
soknak megismerését pedig sokkal pontosabban szolgálja az új technika, a fénykép.
Alkalmazásának lehetőségeit magáévá tette a műveltebb közönségnek szölö népís-
mereti irodalom és a paraszti életformára nosztalgiával tekintő folyóirat-illusztráció.
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Polgári mesekönyvek parasztságképe

(Magyar mese és monda világ. Ezer év meseköltése.
Meséli Benedek Elek.)

Benedek Katalin

A Magyar mese és mondavilág 1894-1896-ban jelent meg először. Benedek Elek
benne feldolgozta az addig nyomtatásban napvilágot látott közel 800 népmesének
majdnem a felét. A szándék, hogy a saját nemzeti kultúra definiálásának legfon-
tosabb, legjellemzőbb szövegei egybe legyenek gyüjtve, megnyilvánult már a század
elejétől kezdve. Jelzik ezt Dugonics: Magyar példabeszédek és jeles mondások, Erdélyi:
Magyar közmondások könyve, Jókai: A magyar nép élce stb. kötetek. A Magyar mese és
mondavilágban megjelent 389 mese és monda 71%-ban népmesegyűjteményekből,
kb. 18%-ban mondagyűjteményekből, kb. 11%-ban Benedek Elek székelyföldi, Ko-
Iumban Samu dévai, Deák Gerő szászvárosi gyüjtéséböl, illetőleg Benedek Elek írói
fantáziájában született történetekből tevődik össze. Diakronikusan a legkorábbi
kezdetektől - Gaal György 1812-1822-es Közvitézek meséitől az 1890-es Nyelvör-belí
közlésekig, területileg döntő súllyal a székelyföldi Kriza, Orbán, Sebesi, Gyulai,
Bagossy, Bak/Kövári gyújtöktöl, majd csökkenő, de még mindig jelentős számban a
dél-magyarországi Török, Kálmány és mások gyüjtéséböl és a Felvidékről főleg
Mednyánszky felvidéki mondagyűjteményeinek köszönhetöen van egybegyűjtve a 10
kötet anyaga, kiegészülve Erdélyi nem mindig lokalizálható, egész országra kiterjedt
gyűjtóhálózatától közölt szövegekkel és Merényi ismeretlen gyüjtöpontokról,
valamint a Duna mellékéröl, illetőleg a Sajó völgyéből közölt adataival. Az akkori
gyűjtések fehér foltjai rányomják bélyegüket a Magyar mese és monda vi/ágra is. Nincs,
ill. alig van adat Dunántúlról - majd 10 év múlva jelennek meg a Magyar népköltési
gyűjtemény dunántúli kötetei Sebestyén és Vikár jóvoltából, 50 év múlva Berze Nagy
Baranyai néphagyományokja. Kevés narratív reprezentálja az Alföldet, azok is Pintér,
Pap, Istvánffy és másoknak köszönhetöen legnagyobb számban palócoktól. Itt is 10
év múlva jelenik meg a hiánytpótló Berze Nagy Heves és Jász-Nagykun-Szolnok
megyékböl gyüjtött mesekötete a MNGy IX. darabjaként. A földrajzi hiányok mellett
meg kell említeni tematikai hiányokat is. Feltünöen kevés a tréfás mese, és egyáltalán
nem szerepelnek a válogatásban anekdoták.

Ilyenformán az utószóban vázolt Írói cékitűzés két vonatkozásában nem teljesül-
hetett: nem ezer év meseköltése került kiadásra a honfoglalás 1000. évfordulóján, és
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a századvég gyerekcipőkben járó folklorisztikájához képest a 20. században kiszé-
lesedö gyűjtések tematikai bövülést is eredményeztek.

Két másik vonatkozásban viszont megvalósultak az eredeti elképzelések: a
kulturálís örökség gyümölcsözővé tétele a művelt nagyközönség számára, és általános
bevezetése a gyereknevelésbe, iskolai oktatásba, szörakoztatasi lehetőségek közé.

A rendkívül sokrétű, szerteágazó parasztságkép részletes megrajzolása egy későbbi
stílusretorikai analízis feladata lehet, hisz az, az egyes szovegrészek hatásának empiri-
kusan összegyűjtött, pszichológiai, szociológikus vagy ídeológiakritikai tényezőinek
összehasonlító elemzését feltételezi. Itt mi nagy vonásokban egyetlen összetevő mese
műfajonkénti megvalósulását, az Iroi szándékolást meghatározó ideológikus tényező
ismertetését tűztük ki célul, azt, hogy Benedek Elek a saját korában gyakorolt
érvelési és viselkedési normákat hogyan érvényesíti a befogadóban, olvasóban
szándékolt hatás keltésére. Az írói szándékolás egyrészt megmutatkozik a
rendelkezésére álló anyagból való válogatásnál, melynél kikövetkeztethető leg az
együttjáró jóság és szépség, valamint az okosság kritériuma érvényesült döntően: a
MMMV-ben a mintegy hetven történeti monda és 140-nél több tündérmese mellett
31 etiológiai mondát és legenda-mesét, három ostoba ördögmesét, egy mesét János
szolgáról, 21 novellamesét, 22 tréfás mesét, valamint jelentős számú állatmesét,
hazugsagmesét, forrnulamesét válogatott. Másrészt a szószerinti árvételtől csekély sti-
láris módosításon keresztül a jelentősebb átdolgozásig széles skálán nyilvánult meg a
szövegen végzett irodalmiásítás.

A paraszti tematika igazi terrénuma, a legenda-mesék, novella-mesék, ostoba
ördög-mesék, tréfás mesék világa, de szerepel azokban az állatmesekben is, amelyek
ember-állat találkozásáról szólnak. Egyetlen példa a számtalan közül: éhes róka és
farkas betér a faluba, hogy élelmet lopjon, és egy lakodalmas ház kamrájában
degeszre eszik magukat lakodalmas ételekböl: disznóhúsból, borból, csörögefánkból.
Sőt, mint ahogy erre a beszámolóm végén külön kitérek, sajátos paraszti világ fogad
bennünket egyes tündérmesekben is, ahol nemcsak az evilági királyok, de a túlvilági
tündérek, óriások, ördög esetenként parasztviseletet hordanak, parasztház képzetér
keltő palotákban laknak, s benne úgy viselkednek, dolgoznak, mint az önellátásra be-
rendezkedett parasztok. Ismét egyetlen kiragadott példa: a királyné a könyökéig
felgyűrt ruhában, kötöben vizet forral, csirkét kopaszt, süt, főz királyi fiának a
konyhán.

Az úgynevezett reális mesék azonban nemcsak egyes részletekben, hanem a szín-
hely, szereplök, hordozott eszmeiség tekintetében egyaránt döntően paraszti világ-
képet mutatnak. A természetfölötti makrokozmikus, mítikus túlvilági színtér helyett,
szociálisan távoli, olykor makro kozmikus, de mítikus jegyeket nem hordozó evilági
saját birodalom még az egyszeri kiraly, a szomszéd király birodalma is ezekben a me-
sékben, a színhely döntő többségben pedig közeli, szomszédos, saját falu, falu határá-
ban lévő szántóföld, esetleg természetfeletti színezetü, mikrokozmikus közeli erdő. A
cselekmény a legendamesék esetében földi vándorlása közben útszéli csárdába, egy
faluba, egy öreg falusi vargához, egy házba stb. betérő Krisztus és az öt jószívvel
szerényen vagy fukarul, önzően kevélyen elutasítóan fogadó szegény vagy gazdag
asszony, ember között zajlik, Krisztus és a gazdag juhász, halász, bíró, szegény szántó-



137

vetö, szegény özvegyasszony, lusta legény, szorgalmas lány, arató lány, varga, gulyás,
cigány, oláh pap, gazdag rác konfliktusára épül.

A novellamesei szereplök közül a hősök egyrészt szegény, alacsonyrendű kondások,
libapásztorok, testvérek közül a legkisebb, obsitos katonák, okos parasztlány, igaz-
mondó juhász, szegényember, öreg ember fia, öreg szántóvető, szegény legény -
gazdag lány, kötélverö, tolvaj, katona, molnárlány, másrészt királyfi, királylány, gróf-
lány. Az álhősök rendi kódban kifejezve lehetnek hercegek, bárók, úrfiak, vitézek,
dominiumért esedező urak vagy a falusi környezet magas státuszát élvező bíró,
tehetös gazda, esetleg családi kódban kifejezve idősebb testvérek.

A keresett mesei érték: királykisasszony vagy döntő többségben anyagi javak vagy
gazdagság. A nehéz feladatok vagy rejtvények feladója a király, esetleg a királykis-
asszony. A természetfölötti színezettel rendelkezé mítikus adományozók és
ellenfelek helyett itt ilyen színezettel nem vagy korlátozottan rendelkezé nem
mítikus öregemberek, illetve háttérbe szorult öregasszonyok és rablók, zsiványok
szerepelnek.

Az ostoba ördög-mesék szereplöi a vitéz szabó és ostoba óriás, a búza, rozs, elegy
aratásához, csépléséhez primitív, a gazdasági munkához nem értő nagy erejű ostoba
ördög és az eszes, furfangos, rászedő, az ördögöt elbolondító, csak fizikailag gyenge
szegényember, az eszes pásztorlegény és az ostoba vak óriás, valamint az ostoba,
gazdag, fösvény ellenféllel szembekerülő, furfangos János szolga. Ami az eddigi mű-
fajoknál csak sejthető, hogy a válogatás nem tért ki azokra a mesékre, melyekre
szertelenség, szabadszájúság vagy szemérmet, erkölcsi érzéket sértés jellemző, az a
tréfás meséknél fokozottan érzékelhető. Ezek a mesék, a fösvény, gazdag/szegény el-
lentétéröl, a hazug és szót szóra mondó legényröl, a híres tolvaj pasztorernberröl,
Bolond Istókröl, a csalóka parasztról, a szorult helyzetéből magát frappánsan kivágó,
tudós Prücsök János csizmadiáróI, Lúdas Matyiról, a magyarul nem tudó tót fiúkról, a
cigány és molnár komája konfliktusáról, a vitéz szücsröl vagy szabólegényröl, valamint
a vénlányról, a makacs székely asszonyról, a rest menyecskéröl szólnak. Tehát jobbára
a keresztény polgári erkölcs szerinti fő bűnök kifogyhatatlan humorú, elmés, ötletes,
tréfás mesei ábrázolását adják, és a nincstelen szegény, társadalmi ellenfelein aratott,
eszes, furfangos, jogos gyözelmet, azok becsapását esetleg az ellenfelek csalafinta ki-
használását elnéző jóindulattal vagy enyhe rosszallással tárják elénk. Nincs viszont a
válogatásban a testiséggel, a higiénével, az erotikával, a testi hibákkal foglalkozó, azt
középpontba állító mesefeldolgozás; hiányoznak a papokat, bírókat nevetségessé
tévő anekdoták is, kis számú, bár enyhén előítéletes a cigány és a nem magyar
etnikumú szereplök rovására elcsattanó tréfa.

Ahogy az író a magyar nép tulajdonságairól vélekedett, az mutatkozik meg átdol-
gozási elveiben is: alakjait, stílusát, cselekményvezetését ugyanúgy mérsékelt, túlzá-
soktóI mentes józanság, humor, elmés ötletek, szárnyaló, merész fantázia
jellemzőkkel látta el, mint ahogy szerinte ezek a megkülönböztető magyar népi
jegyek, azaz, hogy a "magyar nép képzelete merész, magasan szárnyaló, de a szer-
telenségtöl, túlcsapongástóI megóvja egészséges eszejárása, humora kifogyhatatlan,
ötletei elmések, a szabadszájúságot nem szereti, a szemérmetességet, az erkölcsi
érzést csak nagy ritkán sérti meg". A válogatásra kiszemelt eredeti regionális szövegek
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antropológikus információi pedig az átdolgozó transzformáció során polgáríasítö,
morális, didaktikus, poétikus változtatásokkal keveredtek.

* * *
Az elmondott átdolgozási elvek illusztrálására szeretném bemutatni Kriza János

Vadrózsák c. kötetében megjelent Tündér Erzsébet c. mesét és a Magyar mese ésmon-
davi/ágbeli változata elemzését.

Volt egy elképesztő szegénységü házaspárnak három fia. A fiúk sorra egymás után
útra kelnek, hogy elszegödjenek szolgálatra. ŐSz emberrel találkoznak, aki felfogadja
őket 3 napra (= egy esztendőre), s a szolgálatért fizetségül Igér nekik egy véka búzát.
A két idősebb az első két napot derekasan végig szántja, veti, de a 3. nap míndkettö
megfutatmodik, mikor meglátja, hogy a maga számára megszantandö földről előbb ki
kell irtani a rettenetes sok bokrot, bozótot. A Krizánál (továbbiakban: K) közölt vari-
áns konkretizálással, aktualizálással, teljességre törö részletezéssel, etnográfiai pon-
tosságra ügyeléssei írja le a gazdasági tevékenységet; míg a Magyar mese ésmondavi/ág
(továbbiakban B)-beli szövegben a gazdasági részletezés rovására lényegre törö sze-
lekció valósul meg:

K: " azt mondja az ősz embör a harmadik nap viradólag: - No fiam már ma magadnak mész
szántani... a legén bizon béfogja az ökrököt, azalatt az ősz embör is kiviszi a véka búzát, Iötöszi az
ekére; megindünak, elkéséri az ősz embör éppen a falu végéig ott azt mondja ...: No fiam látod-e
tova ki azt a bokros helyet, mönj el oda, szánts magadnak annyi helyet, amennyit gondósz, hogy
elég lösz egy véka búzának. Elmönyön biz a legén ki oda, meglássa a sok bokrot, cihert, úgy
megijed, hogy egysz6re szüvit veszti, hogy azt 6 hogy szántsa f6, mer csak amfg a bokrokot
kivagdalja este lösz; 6 bizon fogja magát, elszökik onnét haza; otthagyja az ekét az ökrőköt, azok
pedig magoktóI elmönnek vissza az öszembörhöz."

B: "Hazamentek, s az öregember elküldi a legényt a szántóba. Kimegy a mezöre, s hát a föld, amit
meg kellene hogy szántson, tiszta csupa bokor. Gondolja magában a legény, amig én azt kiirtom,
megöregszem. Fogja magát, ott hagyja az ökröket, ekét s hazáig meg sem állott."

Bátyjaitói eltéröen a legkisebb fiú két napi derekas szolgálat után a harmadik nap
sem sokat tétovázik, hanem előveszi a szekercéjét, kiirtja a bokrokat, elvégzi annyi
földnek a felszántását, amennyi egy véka búza elvetéséhez kell, s el is veti a magot.
Esztendő elteltével elmennek a szolgálatért kapott fizetségért. Krizánál az előbbihez
hasonló pontosságra törekvés szerepel a gazdasági tevékenység kimerítö leírásában, s
az elnyert varázstárgyat illető magíkus-mitíkus hiedelmek vonatkozásában, Benedek-
nél a gazdasági tevékenység leírását a felkeltett emóciók részletezése, a hiedelmet új
mesestilisztikai jegyek bevezetése helyettesítí:

K: "Elmönnek négyen: az apja, 6, meg a két bátyja; mikor odaémének, hát lássák, hogy olyan búza
van, hogy a tövitö fogvást mind Végig föl aranyfökböl áll, készön megérve. Nekiállnak négyen,
mind egy szálig learassák; lösz bel/Jlle három kalongya, huszonhat kévéjibe. No fiam, hárm!ln vattok
tesvérökül, mig én hazamönyök szekeret fogadni jól örözzétök, hogy csak egy szálat is valami
madár el ne vigyön",

B: "Elindulnak, mind ahányan voltak: a szegényember, a felesége, a három fia. Mennek a
búzaföldre, s hát halljatok csudát, tiszta csupa szinarany búza tennett a földön, hogy a szemük is
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káprázott a ragyogástóL Hej Istenem, de volJ öröm! Azt mondja a szegényember: - No fiaim én az
anyátokkal hazamegyek, szekeret fogadok, ti meg addig őrizzétek a búzát, nehogy ellopják!"

A féltve őrzött búzából egy harkály ellop egy szálat, a legkisebb üzöbe veszi a tol-
vajt, s miközben utána szalad, eltéved a rengetegben. Felmászva a legmagasabb fára
tüzet vesz észre a távolban, elindul irányába.

Krizánál az idegen külvilágbeli tér-idő dimenziókat hétköznapi léptékű, ismerős,
paraszti világhoz hasonló méretekben, jellegben, képekben fogalmazzák meg, Bene-
deknél a dimenziók elhomályosítása egyidejűleg új mesestilisztikai jegyek bevezeté-
séveljár:

K: "Kiérkezik egy nagy sijáttságra, hát ott a tüz, amelyiköt amit látott vöt, de hát akkora kaszaj fa ég,
hogy a langja szinte az eget érte. Arrafelé indú, mikó közelitött a nagy tűzhöz, lássa hogy egy
embör kerekön fekszik tüz körül, a fejit a lábára tötte, bé van takarva szokmánnyal; gondókozik:
vajon azon az embörön belöl feküdjék-e vaj küjjel? Mer ha küjjel fekszik, megfázik, ha belöl
fekszik, elég; fogja magát, belébuvik aszokmány újába, ott szépön elaluszik. Rögge~ mikor a nap
fójött, mögébred a nagy embör, nagyot ásitt, főkeI a tüz mellöl. Kiesik hát a szokmán ujjából a
gyermök a födre, nözi az óriás (mett hogy szavam ne felejtsem, a nem embör, hanem óriás vöt),
megürül neki az óriás, tüstént főkapja a födröl, az ölébe vöszi, elviszi bé a palotájába, még ott is a
harmadik házba, s letöszi az ágyba, szépen bétakargassa, lábújjhögyön kijő onnét, nehogy
mögébredjen. Egysző hallja, hogy bizon megöbredt a gyermök, az ajtón azt kiáltsa bé neki: Ne
félj édös fiam! Én az igaz, hogy nagy embör vagyok, de attól apád helyett apád, anyád helyett anyád
löszök.,.Csinyátatott neki küwnbntl küwnb gúnyákot, mindörmap drága tte/ökkel tartotta; ez igy
vöt míg éppen husz esztendős lött a gyermök."

B: "Leszáll a fáról s elindul abba az irányba, amerre azt a világosságot látta. Megyen árkon-bokron
keresztül s kiér egy szép tisztásra, Hát annak a közepén akkora tüz van, mintha éppen egy ház
égne. Megy a tűzhöz, s mit lát Uram Istenem? A tüz körül fekszik egy szömyü nagy óriás, de
'akkora, hogy a teste egészen körülkeritette a tüzet, a fejét a lábára fektette, s ugy aludott. Gon-
dolkozott a legtny, vajjon most mit csináljon? Ha az óriáson kivül fekszik le, megfázik, ha belől
fekszik le, észreveszi az óriás s megöli. Ó bizony fogta magát s belebujt az örías zekeujjaba. Ott
szépen elaludt s reggelig meg sem moccant. Megtbred reggel az óriás, feltápászkodik a földről, egy
kicsit meglibbenti a zekéjét s hát egy gyerek esik ki az ujjából. Az ám, az óriásnak gyermek volt a
legtny.
De akár hiszitek, akár nem az óriás nem bántotta a legényt, szépen fölvette a földről, az ölébe
vette s fölvitte a palotájába. Ottan lelektette jó puha ágyba s csicsisgaua: aludj fiam, aludj. Mikor
aztán a legény is megébredett, mondja az óriás: - No édes fiam, akárki fia vagy, apád helyett apád
leszek tn ezentul. Maradj te csak itt nálam, s amit csak a szived kiván, s a szájad ki tud mondani,
mindent adok neked. No az igaz, olyan dolga volt a szegény legénynek, hogy királyfinak sem
lehetett különb. Csináluuott neki az óriás ezüstös, aranyos, gyónántos gunyákat s ha csak valamit
kivánt a legény, az óriás beleirta a kivánságát a porba s mindjárt megvolt."

Az óriásnál nevelkedő gyerek számára elérkezik az idő, hogy megházasodjon. Az
óriás tanácsára háromszor lesben áll annál a fánál, ahova a tündérek járnak fürdöni,
hogy gúnyájukat ellopva feleséget szerezzen közülük, Kétszer nem tartja meg a tabut,
hogy az ellopott ruhával visszanézés nélkül fusson hazáig, harmadszorra sikeresen
megoldja a feladatot.
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Krizánál a tündéri mívoltra jellemző hiedelem és viselkedési mód szerepel: "a tün-
dérlány megsirül a gunyájával elrohanó fiu után, mint a sebös szél és csábitólag azt ki-
abálja: Nézd milyen szép a fehér böröm, milyen szép fehér csicsöm van: én a tied, te
az enyém". Az átdolgozásban a hiedelemtartalom átpoétizálódik, a tündérlányból
aranyhajú tündérszép kisasszony lesz, akinek aranyos ruhájával a fiú fut sebes
szélvészként.

K: "Másnap elig várja, hogy a dél eljöjjön, még meg sem várja, hanem jókor béül a tőgyfa alá. Egyszö,
nagy későre hát ismét repülnek a fejér galambok, amind átalbuknak a fejökön, letöszik
g6nyájokat amartra, ök magok belém önnek a tóba. Ó mindjár odafut, a legküssebbiknek elkapja
ahajt a g6nyáját, megfutamodik, de eszreveszi a tüli.dérleány, hogy viszik a g6nyáját, kiszökik a
töbö, mef/Sirül utdnna mind a sebős szél, eleget kiáttsa: - Megállj szűvem szép szerelmct Ne milyen
szép fejb- a btJröm, milyen szép fejb- csicsöm van: tn a teéd; te az enyim! - ő még annál inkább futott,
de egyször is vissza nem nözött."

B: "Elmegy jókor reggel a legény, megbuvik egy bokor mögé, várja, várja a fehér galambot. Hát
csakugyan jö a galamb, álló délben. leröppen a tö partjára, keresztül bucskázik a fején lesz belőle
aranyhajú tűndérszép kisasszony. Belemegy a tóba, s hopp kiugrik a legény a bokor mögül,
felkapja Tűnder Erzsébet aranyos gúnyáját s szalad az erdő felé, mint a sebes szélvész. Kiált utána
eleget Tündér Erzsébet: állj meg IegbJy, nézz vissza! - kiálthatott annak: szaladott az erdőbe,
mintha szemét vették volna."

Ellopott tündérgunyája után megérkezik az óriás házába Tündér Erzsébet maga is,
és a túlvilági színtéren házasságot kötnek. Afó családi esemény Krizánál etnográfikus
konkrétsággal van megfogalmazva, az átdolgozás mellözi a hitelesítő pontosítást:

K: "Bémönnek a házba, az óriás ...porba mindját fr papot, mestört, vendégököt, hát pumba ott is
vadnak bémönnek a házba, esszeeskötik ökör, nagy lakadalmat csapnak, vót násznagy, vtJfély,
nagynyuszolyó kűsnyuszotyo, egész három nap tartott a lakadalom, öttek.Ittak, vigadtak."

B: "Leszáll Tündér Erzsébet a hintóból fölmegy a palotába, de azonközben kijön az óriás, s ir a por-
ba papot, vendégeket. S hát abban a szempillantásban ott a pap, jönnek a vendégek, tele lesz az
udvar, tele a palota, lesz nagy heje huja, lakodalom, akár hiszitek, akár nem, felesége lett a sze-
gény legénynek Tündér Erzsébet."

Idő múltán az ifjú pár fel akarja keresni a valódi, rég nem látott, földi családot, a
túlvilágról vissza akar térni az eviIágra. Ott épp harmadszor tartják a tort az elveszett
fiúért. Krizánál a torból lakodalommá változó ünnepen a menyasszony tánc ismét a
hitt tündérhiedelmet állítja előtérbe, míg az átdolgozásban ez esztétikai
polgáriasuláson megy keresztül, a hiedelemtartalmat elhomályosítva: ugyancsak
elmarad a Krizánál szereplö etnográfikus konkrétság a fő családi eseményen
megnyilvánuló társadalmi rétegzettség tekintetében:

K: "No fiam én eleresztIek, mönjetek el haza,.a te apádék éppen akkó tartsák harmadszor a tort
érted, mikó hazaérköztök, met ök a búzát hogy hazavitték, annak aranyszömeiből ugy el-
gazdagodtak, hogy a legnagyobb gazdák most a faluba; mindegyik tesvb-öd külön-külön lakik,
hatökrős gazdák louek, egéssz turma johok van. " ,

B: "Hát fiam, eredj! Én haza eresztlek. De jól megjegyezd, hogy a te apád azt hiszi, meghaltál, s
amikor hazaérsz, éppen akkor tartja harmincadikszor a tort te éretted. No ha te hazaérsz, lesz a
nagy szomorüsából nagy vigasság, heje-huja, lakodalom."
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K: "Elérköznek egyszö haza, hát lássák, hogy az apja udvara végig van rakva asztalokkal, kürülettök
töméntelen sok embör ü'; de mégis olyan mély csöndösség van, hogy csak egy szót sem lehet
hallani. Leszállnak a kocsiról a kapu eJőtt, bémönnek az udvarra, hát talákoznak egy öregem-
börrel, aki éppen az apja vót, köszön neki, azt mondja: Adjon Isten jö napot, tekéntetös úr! Az
öreg is köszön vissza: Isten áldja meg kjedöt is naccságos úr! Azt kérdi tovább az öregtől - Ugyan
bizon tekéntetes ür, miféle vendégség lehet ez, hogy itt csak ösznek isznak, de nem szélnak
egymáshoz egyet is, tor-e vaj lakadalom? Azt feleli az öreg vissza: - Ez bizon naccságos uram, tor:
neköm három fiam vót, azok közül egyik elveszött, most má harmadikszó torozzuk.
- Hát ha el~őne a fiok megismümék-e?
Erre a szöra elészökik az anyja azt mondja: - Meg bizon mü, édös kedves naccságos uram, met
annak a bal hónya alatt egy jegy van! Ahajt csak főhúzza az ingit, megmutassa a jegyöt egyszöre
megüsmerik, hogy az az ő fiok, rajta mindjár a torbó csinának nagy lakadalmot ... Az apja hfvat
papot, hóhért újra esszeesküdteti ököt. Vaj csinát volt az óriás lakadalmot, vaj nem, de csinál az
édösapja olyant amilyenre soha sönki nem emléközött. Hogy Iökelnek az asztaltó, mindjár a
menyasszon táncát kezdöttékjámi. Legelőbb is a legügyesebb legén kezibe adják a menyasszont,
de vaj táncót a legén vaj nem, de tánca a menyasszon úgy, hogy a lába sem érte a ftJdet; mindön
embör aki a táncba vót csak a menyasszont nézte egymásnak pustogták: - No ilyent soha teljes
világéletökbe nem látott embör."

B: "Elindulnak, megérkeznek a legény apjához, hát csakugyan ugy volt amint az óriás mondotta.
Hosszu asztal volt fölterftve az udvar közepén, ültek körülötte a falubeli népek nagy csöndes-
ségben, ettek ittak, de egy szöt sem szóltak, csak az öregek keseregtek, siratták a legkedvesebbik
fiukat. Na befordul a hintó az udvarra, leszáll abból a legény Tündér Erzsébettel, haj Uram Iste-
nem, lett csudálkozás, hogy vajjon ki lehet az a fmyes,aranyos gyémántos ruhás uraság s vele az a
tűndérszép asszony, akinek földig selyem s arany volt a ruhája! Odamegy a legény egyenesen az
apjához, köszön illend~n s kérdi:
- Ugyan bizony bátyámuram, miféle vendégség van itten? Mondja az ember: - A legkisebb fiun-
kat toroljuk nagyságos ur. Ma harmincadikszor tartunk tort, nem is feledjük el, amig élünk ezen a
világon.
Mondja a legény: - Hát megismernék-e a fiokat, ha elékerülne? - Megismerném én ezer közül is -
mondja az asszony - mert jegy van a bal hóna alatt. Azzal csak felgyüri az ingét a legény s mondja:
- Ihol a jegy lelkem édesanyám!
De bezzeg lett a torból mindjárt nagy vigasság. Fölkelnek az asztaltól, táncra kerekednek, járja
Tündér Erzsébet, de olyan mádosan, olyan szépen, hogy nem győzték csudálni. - No még ilyen
szép táncot nem láttunk világon való életünkben - mondták a népek."

A tánchoz visszaszerzett lánykori gúnyájában Tündér Erzsébet galambbá változik
vissza, és eltávozik a túlvilágra. Férje több kaland után rátalál, ismét házasságot
kötnek, ezúttal is a túlvilágon. "Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Holnap
legyenek a kigyelmetök vendégei!"

Az elemzésböl nyilvánvaló, hogy az átdolgozási elvek öt területen érvényesültek je-
lentösebben: stilárisan, gazdasági tevékenység, hiedelem, családi események és t'ársa-
dalmi rétegzettség vonatkozásában.

A regionális stílus, tájszólás, tájszavak kicserélése köznyelvi megfogalmazásokkal,
közbeszédben használt közismert(ebb) kifejezésekkel a nyelvi egységesítés, a jobb,
könnyebb megértés érdekében a szövegeknek a befogadók világához, ismereteihez
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való közelítése céljából történhetett. Ez együtt járt az irodalmiasabb stílus bevezeté-
sével, köznyelvi pongyolaságok eltüntetésével, élőbeszédbeli logikátlanságok fel-
számolásával. Hogy ezek a mai felfogásunkkal nem mindenben egyező változtatások
a megcélzott közönségnél nem tévesztettek célt, mutatja nemcsak a tízszeres
újrakiadás a 30-as évekíg, hanem a mesék paraszti üjramesélöi között szinte napja-
inkig tapasztalható gyakorlat, hogy kihagyják, megkerülik, átfogalmazzák a számukra
érthetetlenné vált dialektusbeli sajátságokat.

A gazdasági tevékenységre, családi eseményekre, társadalmi rétegzódésre vonatkozó
etnográfiai pontosságú megfogalmazások elhomályosítása: amennyiben a kiválasztott
szöveg az élő rendszerben aktív, jártas mesélötöl származik, hallgatósága azt csak úgy
fogadja el hitelesnek, ha a mesében megnyilvánuló hétköznapi tudás nem mond
ellent a való élet mindennapi gyakorlatának. Ahol tehát pl. a régies sarlós aratás,
marokszedő nélküli kalangyába rakás szerepel a szövegben, a hős, apa és bátyjai, 4-en
mennek aratni. Az átdolgozásban viszont velük tart az anya is, talán az időben
későbbi, kaszás marokszedéses, elterjedtebb aratási mödra utalóan. Magát az aratás-
módot hitelesítő konkretizálás azonban az átdolgozásban szövegszerüen nincs kife-
jezve. Ugyanez, a részletezettség elhagyása tapasztalható a lakodalom, tor, társadalmi
rétegződés tekintetében, mint amelyek a mesei történéseket csak sokadik szinten, a
továbbadott valós, igaz, helyi tudás szintjén befolyásoló részletezések.

A hiedelemrendszer átpoétizálása. Mint ambivalens, ijesztő hiedelemlényekre, a tün-
dérekre vonatkozó hiedelmek csodás elemei nem egyszerüen a fantázia szüleményei,
hanem a kialakult, etnikus kötöttségű hitvilág szerves, létezőnek tudott, hitelesnek
elfogadott tartozékai. Ilyen módon a kialakult hitvilágtói független fantasztikus és
mesés vagy racionális elemekkel való felcserélés a költöi fantázia tudatos alkalmazása
révén a feledésbe merülö vagy szándékosan elsüllyesztett hiedelemvilág hitelességé-
nek gyengftése irányába hat, a felerősített esztétikai, keresztény-polgári illemnek
megfelelő attributumokkal törekedve az örök igazságok, állandó értékek megtestesí-
tésére és az "erkölcsrombolö", "szeméremsértö" vagy gyerekszobába nem való hiede-
lemtények elhomályosítására.



Népmúvészeti divat a múlt század végén és a századelőn

Fejős Zoltán

A népmüvészet felfedezése elött", vagyis a múlt század utolsó 2-3 évtizedét mege-
lőzően csak elvétve lehet találkozni avval a jelenséggel, hogy az uralkodó osztály, a
parasztság felett álló különbözö társadalmi rétegek tudatosan fordulnának a
parasztok tárgyai felé. Kivételes példaként a Bach-korszak említhető, amikor a
rendszer elleni tüntetésképpen nagy divatja lett a magyar jellegű viseletnek. "Ekkor
az úri rend már népi motívumokat is vett fel. Vachot Imre pl. szűrben járt. Az úri
osztály, férfiak-nők, pörge parasztkalapokat víseltek.v Az idők változásának jele,
hogy jö két évtizeddel később már magán az uralkodócsaládon belül is felbukkannak
a paraszti készítésű víseleti darabok s más díszesen megmunkált tárgyak. Mindez már
a népművészet felfedezésének következménye: az egzotikum és kuriözum iránti
érdeklődés látványos megnyilvánulása.

A népies háziipar s ezen belül a műves haziípar-', amelyek a korabeli szöhasz-
nálatban a ma nagyjából népművészetinek ítélt tárgyak körére vonatkoztak,
gazdasági, nemzeti és művészi érdekek nyomán kerültek a figyelem előterébe.
Közismert, hogy a "tárgyi néprajz" és a népmüvészeti tárgyak tudományos
tanulmányozása szintén e folyamat részeként indult meg", A népművészet
felfedezésének ez a több motivációs szálból szövödö folyamata egy addig figyelemre
nem méltatott tárgyi-vizuális rendszerre hívta fel a figyelmet. A népmüvészet a
nemzeti kultúra szimbólurnrendszerébe különbözö csatornákon keresztül épült be.
Közöttük nem lebecsülhetö szerepet játszott a divat jelensége sem. A divat a tárgyak
és ugyanakkor a népművészettel kapcsolatos ismeretek, vélekedések, érzelmek ter-
jesztését, popularizálódását szolgálta, kezdetben a felsőbb osztályok, majd idővel az
alsóbb rétegek körében. A divat a háziipari termékek megismerésében,
megismertetésében is szerepet játszott, hiszen ahogy az alábbi példák is tanúsítani
fogják, a népmüvészet sajátos fázisokban, reprezentatív tájak, tárgytípusok és
motívumok-díszítmények felfedezésén keresztül vált ismertté. A divat bizonyos
mértékíg kötődött a korszak művészi mozgalmaihoz, mivel a historizmus és a
szecesszíö népmüvészetfelfogása- a müvészetekhez lazábban kötödö ideológiai-
tudati szférákra is hatással volt.

Paraszti készítésű és használati tárgyak számottevő divatja a hazai népies házüpart
átfogóan bemutato első jelentős kiállítás nyomán bonatkozott ki. Az 1885-ös
országos általános kiállítás külföldi példák és néhány kísebb jelentőségű hazai
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bemutató után önálló egységben tárta a nézök elé a ma népmüvészet szóval jelölt
tárgyakat. A kiállításon berendezett hat magyar és kilenc nemzetiségi "élethű
parasztszoba" már nem csupán egyedi tárgyakat, hanem a tárgyi környezet széles
tartományát vonultatta föl6• A mezökövesdi, a kalotaszegi, a torockói, csiki székely, a
hétfalusi csángó és az aldunai csángó szobák és a szobákban elhelyezett népviseletes
bábuk a legjellemzőbbnek tartott magyar népművészeti tájakat reprezentálták. A
kiállítási beszámolók, a kiállítás hivatalos jelentésében közölt fényképek alapján
nehéz megállapítani, hogy ezek közül miért éppen a kalotaszegi együttes vívta ki
leginkább a közönség elismerését. A divat alakulását és K.alotaszeg "kiugrását" rész-
ben az magyarázza, hogy a kiállítási anyag összegyűjtésében, megrendezésében a helyi
segítők, a kiállítás eszméjét fölkaroló helyi intelligencia tagjai nem egyforma
lelkesedéssel vették ki részüket. Az is bizonyos, hogy nem mindenütt és nem
mindnyájan ismerték oly mértékben a környék házüparát, a falusi kézműveseket,
hímzöasszonyokat, mint a Bánffyhunyadon tevékenykedő Gyarmathy Zsígmondné
Hory Etelka (1843-1910), aki a kiállítás kalotaszegi gyűjteményét gondozta.
Gyarmathyné érdeme nem merült ki abban, hogy a kiállítási tárgyakat összegyűjtötte
és a szobát berendezte, hanem készséggel állt az érdeklődök rendelkezésére, és maga
is kereste akalotaszegi házüpar termékeinek terjesztési, népszerűsítési lehetőségeit.

A divat kibontakozását a legfelsőbb körök, sőt az uralkodócsalád érdeklődése mo-
tiválta elsősorban. "Az 1885-iki kiállítás kalotaszegi szobajaban - írta Gyarmathyné? -
a gyönyörű varrottasok között volt egy újabb darab is; egy 'Megyasszonyiepedő'; ez
megtetszett a Felséges asszonynak (ti. Erzsébet királynénak) s hozzám azonnal jött a
sürgöny, hogy ennek a kivánságnak nem lehet ellenszegülni, tehát tudassam a lepedő
árát. (...) Szép is volt az nagyon. Akkortájt csakis a 'fehérest' és az írás-utánit varrta a
nép, az úgynevezett 'varrottas' és már réges-régen kiment a divatból. Az 1885-iki kiál-
lítás után én kezdtem visszatanittatni az ősi munkát. Egy öreg sánta asszony még
tudta, azt magamhoz vettem s azzal taníttattam meg néhány leányt, kik aztán a maguk
falvában terjesztették. " Föürí körökben e példa nyomán a kalotaszegi varrottas
divatja gyorsan terjedt. így elsőként pl. herceg Eszterházy Pálné s több erdélyi
arisztokrata család vásárolt Gyarmathynétól.

A királyné továbbra is érdeklödést mutatott K.alotaszeg iránt, s Mária Valéria fö-
hercegnő keleugyéjébe egy öltözőszoba kék és egy nappali piros készlet kivarrását
rendelte meg a kalotaszegi asszonyoktól. Nem sokkal az országos kiállítás után a Va-
sárnapi Újság részletes ismertetést közölt József főherceg Tátrafüreden épített új
nyaralójának berendezéséröl.'' HA kastély földszint jének közepén lévő nagy, kerek
ebédlőt Bak Lajos kolozsvári műasztalos magyar díszítő stílben készült bútorai foglal-
ják el: keresztlábú ebédlő asztal (közepén 1886 felirattal), szívalakú háttámlájú
székek, almáriomok, pohárszékek, ládák, fali tálasok tele cserép kancsókkal,
tányérokkal stb. Telkibányáról és Hollöhazáröl; a terítők úgy itt, mint a többi
termekben az ágyterítők, fali és ablakfüggönyök a jól ismert kalotaszegi népipar
készítményei, melyeket oly elönyösen mutatott be Gyarmathy Zsígáné úrnő a tavali
kiállításon, s ezek is az ö gyűjteményeiból származnak. Szöval az egész berendezés
ékesen beszélő bizonyság arra, hogy míly ízléssel lehet a magyar népipar
készítménye it előállítani s még főúri termek díszítésére is fölhasználni."E záró
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mondat utal a cikk legfőbb szándékára, arra, hogy a hazai mesterek, a magyar népipar
termékeit pártoló főherceg példája ösztönzésül szolgáljon a magyar főuraknak.

A nyaralóbeli ebédlő berendezése azt a modellt mutatja, amely szinte örökös
mintát ad a magyar/os/ stílusú szobák, helyiségek kialakítasahoz. A dekoracíös dara-
bok részben iparművészeti tárgyak, mint a Bak Lajos által tervezett, kivitelezett búto-
rok, részben polgári megrendelésre bizonyos mértékig a hagyományos anyagok,
díszítmények alkalmazásával készített paraszti termékek. Ez utóbbi módon készültek
a nyaralót díszítő textilek, Megállapítható tehát, hogy a két tárgyi világ nem különül
el egymástól, mindkettőben a magyar jelleg kifejeződése számít elsődleges erénynek.

Akalotaszegi varrottas divatja nem állt meg az ország hatarainal, hanem mint
Gyarmathyné a kiállítás után két évvel hírt ad róla, "főhercegi szalonokon át utat tört
magának az ország határán túl egészen a jó ízlés világvárosáig, Parlsig. Kapát, sarlót
forgató kezek munkája ott díszeleg már nyári kalapokon, szinházi fejkötökön, utczai
és társasági öltözeteken ..."9. E sorokat a Vasárnapi Újság egy oldalon hozta az
Udvari szokások Mária Terézia idejében és Az udvar nyilvános ebédelése címü cikkével.

A külföldi hírnév tovább növelte a Kalotaszeg iránti érdeklődést. A visele ti
darabok közül főleg a testhez simuló, dúsan kivarrt tulipános báránybőr mere valót
kedvelték. Tollas Péter - ahogy a kalotaszegi intelligencia lapja, aKalotaszeg 1890-
ben tudósít róla!" -, már több darabot készített "finom úrihölgyek számára". Ugyanitt
arról is beszámolnak, hogy Mária Valéria föhercegnö kívansagara "több osztovátán
csattog az a fodor vászon, melyböl sütő abroszok és tányértörlők készülnek az új ház-
tartás részére". A következö évben József főherceg mint a varrottas terjesztője címmel
érdekes részleteket közölnek a főherceg Gyarmathynéhoz intézett leveleiból!J: "A
varrottas ügyben egyelőre tanácskoztam vagyonos hajóbirtokosokkal a kik a
világtengeren túl is bírnak hatalmas kereskedelmi és ipari összeköttetésekkel s
nagyon terjeszthetnek ott is a hírét, s ez által új forrásokat szerezhetnénk a szegény
nép munkájának. A kiállításon pedig magam is megjelenek és buzdítani fogom a
közönséget. "

A múlt század 80-90-es éveinek tehát a legelterjedtebb népmúvészeti divatcikkei :\
kalotaszegi varrottasok és viseletdarabok voltak. Herman üttó12 egyik cikkében
viszont egy másik divatot említ. Mint írja, a gyűjtők legujabb csoportja a "cserepesek
felekezete, mely több ágazatra oszlik. Vannak bokályosok, tálasok, tányérosok,
findzsások. ..leginkább pedig st. Rusticus hívek, mely utóbbiak nemcsak tudománnyal,
hanem hazafisággal is okolják meg törekvésüket, keresvén az igaz magyar díszítő
stílust ... Nem átallom megvallani, hogy magam is szent Rusticus híve vagyok s
országos sorba tartozó barangolásaimon erősen megbolygattam a Székelység és a
Kalataszeg csókolni való magyarságának kendöszegét, tálasát...". Ismeretei szerint pl.
a Székelyföldön a román király 600 bokályt vásároltatott össze, hogy színajai kasté-
lyában dolgozó szobáját azokkal ékesítse, Komáromban pedig egy főherceg gyűjtött
össze mindent. Herman Ottó további gyűjtőket is megemlít: "A felekezet magyar
főpapja azonban alighanem gr. Lázár Jenő, kiröl úgy emlékeznek a cserepesek, mint
a tatárjárásról. A ki olyan vidéken akar szerezni, a melyen a gróf már áthaladt, az nem
talál semmit." A kerámia divatjaról Xantus János is megemlékezett, amikor a néprajzi
gyűjtés nehézségeit taglalta egyik elóadasabanlé: "legújabban a korsó, kanta és
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bokálygyűjtési mánia annyira divatba jött, hogy csaknem minden harmadik lakás egy
fazekasraktárhoz hasonló, s ez okozza, hogy most már igen nehéz régibb-néples ala-
kú és dessainű korsókat s edényeket beszerezni".

Aháziipari, népmüvészeti tárgyak iránti kereslet növekedése kiváltotta az árusítás
megszervezését, újabb és újabb piacok megszerzését és - mint a kalotaszegi példán
láttuk - a helyi termelés bövítését, amely gyakran az elfeledett technikák
megújításával járt együttl". A Magyar Kereskedelmi Múzeum, amelyet 1886-ban a
hazai termékek állandó kiállítása céljával alapítottak, 1895 márciusában egy állandó
elárusítóhelyet, "bazárt" nyitott, ahol a "közönség együtt találhatja falusi népünk szor-
galmának és eredeti ízlésének minden érdekesebb termékét'T'. A "házi ipari bazár"
előzménye az 1894-es karácsonyi háziipari kiállítás volt, amelyen 122 kiállító:
termelök. kereskedők és tanmúhelyek mutatták be termékeiket. A függelékként kö-
zölt névjegyzék jól mutatja az árusításra került háziipari termékek széles körét,
kezdve az erdélyi szöttesektöl, varrottas munkáktóI a szegedi díszpapucsokig, erdélyi
taplókészítményekig. A felsorolt tárgyféleségek közül többet, mint pl. a farag-
ványokat, játékokat, a szönyegeket ma inkább az iparrnüvészet körébe soroljuk. A
kiállított művek zöme azonban a "műves háziipar" produktuma. A millenniumra ké-
szülődő fővárosban létesített "házi ipari bazár" e tárgyakból sikeres forgalmat bonyo-
lított le. Egy év alatt 20091 látogatót jegyeztek föl, s több mint 21 ezer forint
forgalmat bonyolítottak le. A legnagyobb bevételt, valószínűleg az egyedi darabok
viszonylag magas ára miatt, a torontáli szönyegek, gyapjúáruk eredményezték. A
második legkeresettebb termékcsoport az erdélyi varrottas volt, amit a felvidéki
hímzések és különbözö "népíes köedény" áruk követtek.l"

Természetesen a háziipari, népművészeti tárgyak árusításának a "bazár" mellett
számos más lehetősége volt. A kor népmüvészeti divatjára jellemző esetet említ
Vikár Béla erdélyi gyűjtőútjára ernlékezve.l? Bánffyhunyadon Gyarmathyné ajánlatá-
ra egy tizenöt év körüli lánnyal, Tamás Katával készített sikeres fonográffelvételt.
Kiváló énektudása miatt Vikár ajánlatára Tamás Katát, a "kalotaszegi csalogányt"
különféle szereplésekre hívták meg. Előadott pl. Kolozsvárott az unitárius teológia
nagytermében. Budapesten az Uránia színházban vetített képekkel, minden este
más-más ruhában, mást-mást dalolva lépett föl. "Kivált az erdélyi előkelő világ,
Bánffyak, Telekiek, Bethlenek. Kazacsay grófné stb. halmoztak el Katát figyelmes-
ségük jeleivel. Kazacsay gröfnö hívására fölmentünk a Várba, és tánc következett.
Katar megtáncoltatták a fiatal mágnás úrfiak sorra, és nem győztek betelni magasz-
talásával. Olyan, mint egy álruhás hercegnő. Igazándiban rá is illett ez a jellemzés.
Kalotaszegi varrottasokkal - Gyarmathyné megbízásából - élénk vásárt csapott abban
a körben."

A millenniumi kiállításra összeállított háziipari törzskönyv szerint Kalotaszeg hét
telépülésén (Bánffyhunyad, Zentelke, Sárvásár, Körösfő, Nyárszó, Jákótelke,
Damos) több mint 700 családban foglalkoztak a "hírneves kalotaszegi varrottas"
előállításával. Kis-Küküllöben Keszléren 300 család, Nemes-Ekemezöben pedig 150
fö készített hímzéseket, szötteseket és varrottasokat. E kimutatás hírt ad továbbá a
csíki szönyegek, a gyimesi csangö hímzések, a háromszéki és a Székelyudvarhely
környéki székely szöttesek nagyobb mennyiségű piaci forgalmaróll'', A háziipar fej-
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lesztése, piacra vitele tehát elsősorban a gyengén iparosodort Székelyföld és
Kalotaszeg vidékén került előtérbe. A háziipar támogatására a magánvállalkozókon,
a közigazgatási szervezeteken kívül szakbizottságok, egyesületek alakultakl", Az
Erdélyi Karpat Egyesület a háziipar fejlesztésére és terjesztése céljából 1901-ben
háziipari osztályt szervezett, amely kalotaszegi varrottasok, körösföi hímes bútorok és
székely szönyegek közvetítö kereskedelmével foglalkozott. Akalotaszegi "művészies
faragaszatnak meghonosításában" pénzbeli segélyekkel a rövid életű Tulipán
Szövetség működött közre. Hasonló szerepet töltött be pl. a Tordai fazekasok
társulata, az Erdélyrészi Háziipari és Iparfejlesztő Egyesület, a Háromszéki háziipart
és iparoktatást fejlesztő egylet-" stb.

A háziipar nagyobb mérvű fejlesztésére, támogatására a Felvidéken is sor került. A
történeti Pozsony, Nyitra, Hont és Trencsén megyék területén aháziipari törzskönyv
szerint 60-65 faluban honosodott meg a hímzőipar és csipkekészítés. E falvakban túl-
nyomórészt szlovák hímzéseket állítottak elő, illetve az 1895-ben Pozsonyban
alapított Izabella Háziipari Egylet megrendelésére dolgoztak. Az egyletnek dolgozó
közel 1000 hímző felújított úrihímzéseket, a környék jellegzetes szlovák hímzéseit, a
pozsonyi, rábaközi, nyitrai fehér "metéléses" darabokat, de még matyó munkákat is

• készített. Nagy keletjük volt a különbözö tüllmunkáknak és a kézi hímzésü Izabella-
blúzoknak is, amelyek Londonig, a Liberty áruházig jutottak.é! Az újabb darabok
tervezésében főként Hollósy Mária háziipari tanítönö játszott nagy szerepet, aki
Czifferen telepedett le (1892), és rendezett be hímzőiskolát. Izabella főhercegnő
nagy megrendeléseket biztosított neki, s termékei Bécs, Párizs, Brüsszel, Madrid
üzleteibe is eljutottak. Az egylet a század első éveiben Pozsonyban egy központot,
üzletet tartott fenn, amelyhez 6 vidéki központi műhely tartozott, Bécsben pedig
állandó üzletük működött. Az egylet évente 40 ezer korona munkabért fizetett ki.
Izabella főhercegnő nemcsak védnöke volt e vállalkozásnak, hanem ő maga is
szenvedélyesen érdeklődött a népművészet iránt. Többen feljegyezték, hogy Izabella
föhercegnö maga is szeretett háziipari, nép művészeti darabokat viselni, és gyermekei
ruházatában is meghonosította az egylet készítményeit. Pozsonyi rezidenciája s
birtokai (Végles, Bellye) környékén maga is tanulmányozott, fényképezett népmü-
vészeti tárgyakat. Több mint 2000 darabos gazdag néprajzi gyűjteményt hozott létre,
amely főként felvidéki hímzések, csipkék és teljes népviséleti együttesek terén volt
különösen értékes.22

Az Izabella-féle háziipari szövetkezet nyomán a század első évtizedében egész sor
helyi szövetkezet alakult. 1909-ben arisztokrata hölgyek (gr. Batthyány Lajosné szüle-
tett Andrássy Ilona és Benczúr Gyuláné) megalakították az Országos Magyar Házi-
ipari szövetséget.P amely a helyi telepeket országos hálózattá igyekezett szervezni.
Az OMHSZ hatására ismét több helyi telep alakult, de létesültek a szövetségtöl
független szövetkezetek is.

A háziipari szövetkezetek működése számos tanulsággal szolgál. Kalotaszegen pl. a
fafaragás, bútorkészítés folyt szövetkezeti keretek között. Itt a famunkák piacra való
termelése az országos kiállítás elötti időszakra nyúlik vissza. 1879-ben Bánffy-
hunyadon létrehozták az ország első "gyermejátékkészítő tanműhelyét", amely a
korszak tipikus iparpártolási-ipartelepítési akcíöja volt. Oly mődon akartak a
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megélhetési gondokkal küszködö vidéknek munkát adni, hogy tanműhelyekben
különbözö kézmüvességekre akarták az embereket megtanítani. A bánffyhunyadi
műhely népviseletes faszobrocskákat is készített, de lényegében nem a helyi
kézművességból és tárgykultúrából indultak ki. A tanműhely viszont elterjesztett egy
új díszítő stílust, a "karcolva díszítést", a sötétre pácolt, politúrozott alapba vésett
tirolias modorú díszítést. E stílus mestereként Malonyay Péntek György gugyit említi.
A később, 1908-ban alakított Körösföi (majd Kalotaszegi) Háziipari Szövetkezet a
körösföi és Körös vidéki házüpari termékek tömeges előállítását célozta. Állami
támogatással a helyi "föld-művelő munkasnép javainak előmozdításán" külföldi érté-
kesítésen munkálkodott. A házaló kereskedelem megszüntetése érdekében közös
munkaházat létesítettek. Az első világháború végéig fennállott szövetkezet összesen
több, mint 75 ezer korona árut értékesített, és 1909-1913 között az ország különbözö
pontjain rendezett kiállításokon népszerűsítette termékeit és akalotaszegi néprnü-
vészetet. Ez idő alatt 72 ilyen kiállítást rendeztek. A szövetkezet árjegyzékén 110 féle
tárgy szerepelt, ami valóban kiterjedt munkara utal.24

A kezdet nehézségeiről, a kolozsvari faipari iskola által irányított első tanfolyam hi-
báiról a szövetkezet későbbi vezetője, Bokor Imre, budapesti ügyvéd beszámolt a
Magyar Iparművészet lapjain. Az 1916-os évfolyamban Elfajult népipar aláírással köz-
readott három, a tanfolyam hatására készített, vésett díszítésű, meggyszínű, fényezett
bútor rajzát: egy polgári mosdószekrény, egy asztal és egy fésülködő, tükrös asztal
képét. Tanulságként megállapítja, hogy "a néprnüvészet szabad fejlődését nem lehet
és nem szabad az iskolapadok közé szorítani; az ottani oktatás megfelelhet jó szak-
iparosok képzésére - mint ahogy nevelt is elsőrendű iparost -, de nem hivatott az
évszázadokon keresztül csodássa vált kalotaszegi néprnűvészet irányítására".25

A szövetkezet új vezetője megpróbálta a tanfolyam hibáit korrigálni, pl. a motívu-
mok megváltoztatását megakadályozni. E munkákból a számunkra hozzáférhető köz-
gyűjteményekben nem maradtak fenn darabok, így csak közvetve ismerjük a szövet-
kezet tevékenységet. Tény azonban, hogy a kereskedelmi forgalom akalotaszegi fa-
müvesség alakulását máig tartóari befolyásolta. Pozitívum, hogy e népművészeti ágat
felelevenítették, fennmaradását meghosszabbították. Ekkor alakultak azonban ki a
háziipari művelési formából adódóan azok a tárgyféleségek, amelyek nem a helyi
népművészetben gyökereznek, viszont Kalotaszeg jelképeivé váltak: kollekciós doboz,
szivar- és tükrös doboz, titkos doboz, garnitúra (hatszögű asztalka székkel). Sajátos
módon az ékrovásos, vésett díszítési eljárás vált népszerűvé, ami akalotaszegi
bútorban marginális szerepű volt. E stílus a mosósulykok és az apróbb szerelmi
ajándékok díszítéseként volt jellemző.

Századunk első évtizedében a legismertebb magyar népmüvészeti központ még
mindig Kalotaszeg volt. A nép alkotókészsége iránt érdeklődő föüri körök és művé-
szek elsődleges zarándokhelyének Kalotaszeg számított, bár lassanként más tájak is
kezdtek ismertebbé válni, pl. a Magyar Iparmüvészet közlései alapján. Torockön még
a közelmúltban is emlékeztek arra, hogy 1902 körül elökelöségek tiszteletére, az
iskolában kiállítást rendeztek. Az öregek régi metászos varrottasait állították ki, sőt
valamelyik föhercegnö ösztönzésére tanfolyamon újra tanították a rámánvarrottakat
és a régi írásost.26
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Sárköz "felfedezésében" Ács (Auerbach) Lipótnak (1868-1945) volt nagy szerepe,
aki 1896-1912-ig rajztanárként Szekszárdon működött. Figyelme elsőként a gyermek-
rajzok és a fazekasság felé fordult. Átvette egy helyi fazekas, Steig Florian műhelyét,
és a mester s fiai számára "artisztikus szempontból tökéletesített" darabokat
tervezett. "A törekvés az volt, hogy ebben a műhelyben termelt edényformák úgy
formailag, mint színben és ornamentikában a magyar népmüvészet utánérzésének
jellegét mutassakt.é" Emellett a szekszárdi múzeum számára kiterjedt tárgygyűjtést
végzett Sárköz területén. "Már gyűjtésem legelején láttam - írja visszaemlékezéseiben
-, hogy itt különösen a textíliában olyan népművészeti alkotásokkal állok szemben,
amelyek vonalmenete, folthatása és technikai kivitele a magyar népművészet
legértékesebb darabjaivá avatják. Ez a tudat szülte meg bennem azt az elhatározást,
hogy ezen régi technika felfrissítésére tanfolyamot rendezzek. Az egész Sárközben
mindössze 5 öreg asszonyt találtam, ún, 'varróasszonyok', akik a régi varrási módot
még ismerték és hímes fékötöket varrtak. 1902-ben rendeztem Ócsényben és Decsen
tanfolyamot, amelyen ezek a varróasszonyok fiatal nőket megtanítottak erre a
technikára. 1903-ban pedig úgy Öcsényben mint Decsen megkezdtük a munkát.
Decsen egy év múlva - különbözö okok folytán - megszűntettem a munkát.
Öcsényben azonban egészen a mostani háborúig, ill. 1941. végéig dolgozott ez a
munka telep. A munka telep létesítésében gróf Apponyi Sándorné szül. Eszterházy
Alexandrienne grófné és az akkori alispán neje, Döry Pálné támogattak hathatósan.
Különösen a grófné fejtett ki nagy propagandisztikus tevékenységet. így Apponyi
grófné ösztönzésére Rómában lakó sógornője, Borghese hercegnő igen sok rojtozott
nagy salkendőt (echarpé) rendelt nálam. Ezek nehéz selyemből sok hímzéssei és
hosszú rojttal készültek. Valóságos divatot teremtett ebből Rómában. A grófné
közvetítése folytán kooperáltunk az 'Országos Magyar Házüpari Szövetséggel',
Feladatom volt az általa kívánt formákban (blúzok, ruhadíszek, gallérok, csíkok stb.)
sárközi jellegben terveket készíteni és ezeket házüpari telepemen kiviteleztetni. Ez
bőséges munkaalkalmat nyújtott a telep munkasnöinek, akik a megalapírastöl, tehát
1903-tóI1939-ig körülbelül 140,000 pengő munkabért kerestek."

A háziipari telep irányitása mellett Ács Lipót tanulmányokat írt a sárközi népmü-
vészetröl, így lényegében az ö összefoglalása került be Malonyaynak a dunántúli nép-
művészetet taglaló kötetébe.

Kalotaszeg "igazi vetélytársa" az 191O-esévek elejére azonban Mezökövesd lett. A
"matyó divat" kezdetei szintén kiállításokhoz kötödnek, A millenniumi néprajzi falu-
ban pl. nagy nézőközönség előtt tartották meg Csirmaz Mária és Gáspár József 150
fös "matyó lakodalmat", Festömüvészek közül többen látogattak el Mezökövesdre,
így az elsők között Munkácsy Mihály, aki a Honfoglalás című képéhez keresett model-
leket. A század elején a mezökövesdi jegyző felesége, Morvay Jánosné saját lakásukat
hímzett függönyökkel, ágy- és asztalterítőkkel rendezte be, s a náluk megfordult elő-
kelő vendégek egyre másra rendeltek mezökövesdí kézimunkákat, matyó
hímzéseket.

Az 1908-as londoni világkiállításra a Tulipán Szövetségen keresztül jutottak ki a
mezökövesdi darabok. Különösen a zöld, kék selyemmel hímzett díszpárnák arattak
sikert. A hímzések első jelentősebb forgalmazója az Izabella Hazupari Egyesület volt,
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majd bekapcsolódott az OMHSZ is, amely Németországba pl. a berlini Westheimer
áruház révén juttatott matyö hímzéseket. Az OMHSZ elnöke "Batthyany Lajosné
meghívására - emlékezik vissza egy szemtanú - az egyik legnevesebb 'divat király'
Poiret eljött Budapestre és rendeléseket tett főként matyó hímzésekből. A
legérdekesebb volt a piros és drapp színü bőrre hímzett köpeny. A szabásformát ö

adta meg, a hímzést - szép pasztellszíneket választott régi ködmenekröl -
Mezökövesden készítették. A látogatás után következö idényben a párizsi divatlapok
már hozták a Poiret által kreált magyar hímzésseI díszített modellek rajzait."28

A növekvő kereslet kielégítése érdekében az OMHSZ 191I-ben telepet létesített
Mezökövesden, ahol a hímzéseken kívül népviseletbe öltöztetett babá kat, papucso-
kat is készítettek. Egy évre rá a mezökövesdiek saját Háziipari Szövetkezetet alapí-
tottak.é? A mezökövesdí divat ezekben az években érte el tetőpontját (legalább is az
1918 elótti korszakban). A legnagyobb esemény 1911-ben történt, amikor "a
Széchenyi bálrendező bizottság a 'Széchenyi bál' helyett 'Matyö lakodalom' címen a
budapesti Operaházban rendezte meg a farsang legszebb elit bálját. A lakodalmas
nép között szerepelt mintegy 120 személy: a társaság hölgyei, a budapesti és vidéki
aranyifjúság, és kb. tíz matyó asszony és férfi, akik a helyi lakodalmi szokásokra
betanították a városi hölgyeket és urakat. A ruhákat én (Pongrácz Margit)
válogattam össze Mezökövesden. Óriási sikere volt abálnak; a napilapok hosszú
cikkekben írtak róla, a képeslapok fényképeket közöltek, Az OMHSZ lelkes
hölgybizottsága állandóan propagálta a magyar hímzéseket. "30

Az "operabál" nyomán, ugyanazon év öszén Izabella föhercegnö személyesen részt
vett Mezökövesden egy matyó lakodalmon. Az eseményről tudósító cikket a föher-
cegnö saját fényképei illusztrálták a Vasárnapi Újságban.é! A mezökövesdiek buda-
pesti szereplése, a Mezökövesdre látogató főúri vendégek révén újabb árusítási lehe-
tőségek nyíltak. Az úri családok érdeklődése nyomán többen csomagoltak össze egy-
egy bátyura való kézimunkát, amelyekkel a fővárosban házaltak. Értékesítési lehető-
ségeket keresve a mezökövesdi árusok hamar eljutottak a divatos tengerparti és
hegyvidéki üdülökbe. A korai mezökövesdi árusok legismertebbike Pénztárnok Mari
volt, akinek személye köré egész anekdotakör fonódott. Az emlékezések szerint ö a
háborús években még a lövészárkokba is elvitte a "matyó portékát".

Az idézett példák a népmüvészet divat jának alapvető kérdését: a népművészet, a
tárgyformálás és a díszítmények terén a külsö beavatkozás problémáját vetik fel. Az
adatok azt mutatják, hogy a paraszti tárgyak divatja kezdetben a még paraszti haszná-
latban lévő tárgyak megszerzésére vonatkozott. Ezt követöen természetszerűleg fel-
vetődik a hasonló darabok, tárgyak készítésének, újrakészíttetésének, majd ezek
mennyiségi növelésének problémája. A piac bővülése, a megrendelő elvárásai egyre
inkább a~ eredeti formáktól, a saját használatú tárgyaktói való elfordulást, a "kereske-
delmi stílus" kialakulását eredményezték. Ennek különbözö minöségü megoldásait is-
merjük, de tény, hogy a népmüvészetet "felfedezése" pillanatában erőteljes külsö
hatások érték, amelyek vissza is hatottak annak alakulására. Gyarmathyné pl. a ko-
rábbinál nagyobb darabokat tervezett, és felnagyította az írásos mintákat, ezáltal
oldódott a felületet borító minták sűrűsége.32 Könyvében Gyarmathyné közölt egy
fényképet az uralkodóház részére varrt kalotaszegi kelengyéről, amelynek
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fennmaradt egyik darabja, egy lepedő33 jól érzékelteti a változtatások tendenciáját. E
lepedön - minden bizonnyal Gyarmathyné hatására - keverednek a paraszti és az úri
hímzés motívumai, kompozíciója elüt a helyi megoldásoktói, bár a lepedő színhatása
és a hímzőtechnika a hagyományos eljárást mutatja.

A piac hatása leginkább a megváltozott funkcióból adódóan az új tárgytípusok, di-
vatcikkek megjelenését eredményezte. Mezökövesden pl. "ebben az időben - emlé-
kezik vissza az OMHSZ egyik képviselője - hernyóselyem vagy gyapjú fonallal hímez-
tettük a parnalapokat, falvédöket, zongora és asztalterítőket, függönyöket. Az élénk
színek mellett letompított színekkel is, hogy e szép magyar munkák bármilyen stílű
bútorok között is elfogadhatók legyenek. Mosófonallal hímeztettük a fehér vagy
drapp színű abroszokat, terítőket. Tiszta fehérrel a lyukacsos hímzéseket. Mikor
láttuk, hogy az asszonyok és lányok ünnepi 'Iityái' és ködmönei eredeti szép
ornamenses rajzú sújtásozással vannak díszítve, készítettettünk fekete bársony alapra
arany és ezüst sújtás-díszü tarsolyokat, amelyeket délutáni és estélyi toilettjeikhez
viseltek a divat-dámák nemcsak itthon, hanem külföldön is. Vállra akaszthatóak
voltak, hasonlóan a most használatos bór táskákhoz. "34Arra is van adatunk, hogy
Mezökövesden az árusítás hatására hagytak fel a kendertermelésseI, s a befolyt
pénzen gyolcsot vasaroltak.V

Akalotaszegi varrottasok a megrendelések hatására polgári asztalterítök, falvédők,
asztali futók, "nippalátétek" stb. formájában készültek. Nagy divatjuk volt a
selyemhímzésű, vagdalásos úri fehérmellényeknek is. Az árusitás negativ hatásairól, a
kalotaszegi hímzések "elfajulásáról" már igen korai feljegyzések tudósftanak: "Ki ne
ismerné a háborút, mely az igazi és nem igazi varrottas között folyik. Az igazit
fodorvászon, a régi bevett módon és nehézségekkel varrják, az tehát az eredeti, az
értékesebb, a másikat importált szövetre, könnyedén, a szemnek tetszetősebb színve-
gyítékkel, .gyakran selyemszállal készitik, ez tehát a modern, az olcsóbb előállítású.
Amaz felhatolt és nevet szerzett magának még a herczegi kastélyokban és a királyi
házban is, emez bejárta mint exportáru a nyugat piaczait. Hivei vannak az egyiknek
úgy, mint a másiknak, a közönség megoszlik, akár a politikában konzervatív és
liberalis elvek szerint."36

Szórványos megfigyelések szerint a megrendelő, a piac érdeke és hatása azonban
nem módosította a kalotaszegiek saját használatra készített darabjaik - férfiingek,
lepedők, párnavégek - előállítását. Ezekhez nem alkalmazták a varratóktól származó
fonalat, sem a megváltozott, megváltoztatott míntakat.f? A népművészet külsö
befolyásolásának szélsőséges esetét a fazekasság példázza, amit - mint Györffy István
írja38 -, "a múlt század 90-es éveiben maga a kereskedelmi minisztérium tette tönkre,
ugyanis vándor 'tanárok' -at küldött ki a vidékre, akik új formákat, díszítő elemeket és
festésmódot honosítottak meg a fazekasok között. A szarajevöi kincstári fémipar-
iskolában gyártott bosnyák rézvázákat vették edénymintának, erre a Huszka-féle
magyar szűcs-hímzés-mintákat festették fel díszül.., '', A festékkeverés új eljárásai
terjedtek el, az íróka helyett ecsettel való festés szintén a fazekasok széles körében
vált általánossá.

A népmüvészet divatjának hatására a múlt század 80-as éveitől kezdve megindult
népmüvészeti ismereteknek, népi ornamenseknek a tanítása, főként a felsőbb
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rétegek oktatási intézményeiben. A népmüvészeti ismereteket elsősorban a
rajztanításban hasznosították. Az egyes hímzéstípusok és a néprnűvészeti motívumok
megismerésével főként a nőipariskolák foglakoztak. Ezekben az iskolákban,
különösen az 1892-ben állami kezelésbe került budapesti nöipariskolaban, a népi
hímzések oktatása, illetve magyaros ruhadarabok, emléktárgyak stb. készítése a
kézimunkatanítás alapvető részévé vált. A Képzőművészeti Főiskola
rajztanárjelöltjeinek szintén képesítést kellett szerezniük a kézimunka, a népi
hímzéstechnikák alapismereteiból. Mindezt a népmüvészeti - főként hímzéseket
feldolgozó - motívumkiadványok, mintagyűjtemények, mintalapok, a hímzések
elsajátítását elősegítő segédkönyvek, brossúrák, divatlapok tamogattak.é? Az ilyen
kiadványok terjesztették, sztereotipizálták a népművészeti tárgy- és vizuális kultúrát.
A népszerűsítés, az oktatás nemcsak a népmüvészetet pártoló úri körökre volt
hatással, hanem a háziiparral foglalkozókat, a népművészeti alkotókat is befolyá-
solta.t"

Nyomon követve a népművészeti, háziipari tárgyak divatjának első, nagyjából az
első világháborúval lezáruló korszakát, azt látjuk, hogy ez a divat a legfelsőbb
társadalmi és intellektuális körökben népszerűsítette-a paraszti tárgyi világot. Figyel-
met érdemel, hogy a divat, a "közérdeklődés" a legmagasabb társadalmi presztízzsel
bíró rétegtől, az arisztokraciatöl, sőt az uralkodócsaládtól indult el. A müvészet és a
tudomány által is "birtokba vett" népmüvészet a divat hatására lett egyre inkább, lega-
lábbis néhány vonás erejéig, a parasztság felett álló rétegek mindennapi életének, ér-
deklődésének része. Ez az út hozzájárult a népművészetnek a nemzeti kultúrába tör-
ténö beépüléséhez,

A vizsgált korszakban kialakult a "háziiparilag munkált népművészet" jelensége.
Lesznai Annának ez a szerenesés szökapcsoíata+! jól kifejezi azt a tényt, hogy a nép-
müvészeti tárgyaknak egy új termelési kerete jött létre. Ez a népművészetben gyöke-
rező, ahhoz sok szállal kapcsolódó tárgyi világ tömeges előállítását, a
sorozattermelést jelenti. A piac anyagilag érdekeltté tette a "felfedezett"
népmüvészetí központok alkotóit, kereseti forráshoz juttatta őket. A föúri körök
népmüvészeti divatja erőteljesen párosult a háziipar támogatásával és a nép - olykor
romantikus, naív, de rendszerint őszinte - gazdasági megerősítésével. Aháziipari
keretek megteremtése a legtöbb helyütt együtt járt népmüvészeti ismeretek-
technikák, motívumok felelevenítésévei s ismételt elterjesztésével. Ez részben
meghosszabbította a tradícionálís népmüvészet életét, íly módon annak szerves
fejlődésében egy újabb szakasz kezdödött. Részben azonban az újra tanulás, az archa-
izálás, alkalmazkodva a piaci termeléshez, meg is változtatta a népmüvészet belső
fejlödését. Ez bizonyos mértékig a saját, paraszti használatú tárgyak előállításában is
módosulásokat-újításokat, illetve esztétikai "torzulásokat" eredményezett. Lényeges,
hogy a népművészeti divat a hagyományőrzést, a pusztuló népmüvészet megújítását
hirdette. Ez a hagyományőrzés ugyanakkor a hagyomány alkotását is jelentette: a
múltra hivatkozva új tárgyféleségek, új kompozíciók alakultak ki, új alap- és
nyersanyagokat használtak, s részben új munkaszervezeti formák között alkottak.
Ezáltal a nemzeti kultúrának is új szimbólumai jöttek létre.
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A felsorakoztatott példákból az is kitűnik, hogy a századforduló táján a népmüvé-
szeti divatban nem váltak el egymástól élesen a népmüvészet és a "házüparilag müvelt
népmüvészet" tárgyai, s nem különültek el ezektói erősebben az iparművészeti dara-
bok sem. Ebból az következik, hogy a népmüvészet kategóriája egyesítette magában a
tömegcikké vált tárgyakat és az "eredeti", vagyis paraszti használatű népmüvészeti
termékeket. A népmüvészet divatja tehát egy igen vegyes jellegű tárgyi világ kultuszát
jelentette.

Ez a tárgyi világ abba az esztétikailag és szociológiailag a népmüvészettöl külön-
bözö kulturális szerkezetbe illeszkedik, ami populáris kultúrának nevezhető. Ennek
legfőbb vonása, hogy társadalmi határai nyitottak, hiszen elemei a társadalom legkü-
lönbözőbb rétegeiben válhatnak fogyasztási-használati cikké. Az 1880-1918 közöttí
időszakban a "népmüvészetí tárgyak" jobbára még csak az arisztokrácia, az intel-
ligencia és a művészvilág életébe vonultak be, így ekkor még inkább csak formálódik
a "népi" jellegű populáris kultúra. A két háború között e tárgyi világ már valóban a
populáris kultüra jellegér mutatja, hiszen fogyasztása a felsőbb osztályok mellett a
középosztályt is jellemezte, s a munkásság sem idegenkedett egyes darabjaitöl, A
népmüvészet divatjának, társadalmi szerepének ez azonban már egy más, újabb
vizsgálatot érdemlő korszaka.

Függelék

Az 1894-es karácsonyi házüpar-bazár kiállítóinak névjegyzéke

A Textiliák. Vászonfélék: 1. Starha Manó, Késmárk, 2. Szövöipariskola, Késmárk, 3. Mirosavlyevits K.,
Újvidék (szerbvászon); Erdélyi sz6ttesek: 4. Ávéd Katinka és Papp Mari, Marosvásárhely, 5. Bálint János,
Nagyenyed, 6. Csorba Samu, Brassó, 7. Háromszékmegyei háziipari-egyesület nöípariskolája, Sepsiszent-
györgy; Erdélyi varrottasok: 8. Gyarmathy Zsigáné, B-Hunyad, 9. Farkas Gizella, B-Hunyad, Nagy Lajos,
Kolozsvár, ll. Háromszékmegye föispánja, Sepsiszentgyörgy, 12. Állami leányiskola, Torockö-Szent-
györgy; Felvidéki himzések: 13. Pauschenwein A., Pozsony, 14. Fizély Soma, Nyitra, 15. Dr. Kostenszky
Géza, Nyitra, 16. Langer Jakab, Trebaticz, 17. Mitusinka Zsuzsi, Bassöcz, 18. Vozár Kata, Krakován;
Torontáll sz6nyegek és gyapjúáruk: 19. Csurcsits Dávid, Újvidék, 20. Istvánffy Istvánné, T-Becske, 21. Koval-
szky Sarolta, Elemér; Székely sztJnyegek és gyapjúáruk: 22. Ambrus Mártonné, Korond, 23. Csorba Samu,
Brassó, 24. Br. Kemény Miklós, Szálláspatak, 25. özv. Lakatos Jánosné, Csíkszereda, 26. Szabó Miklós,
Csíkszereda, 27. Ugron Jáos, alispán Székelyudvarhely (bágyi pokr6czok); Csomózott (smyma) sz6nyegek:
28. Szövöiskola, Késmark. 29. Hoffmann Miksa, Jólsva, 33. Első magyar posztó- és gyapjúárugyár rt.,
Besztercebánya; Szlavóniai sz6nyegek és gyapjúáruk: 34. özv. Sax Nándorné, Eszék; Horvátországi szavetek és
htmzések: 35. Hermann Dániel, Zágráb; Vegyes hfmzések: 36. Árvaleány nevelőintézet, Kézdivásárhely, 37.
Bálint Mária, Bp., 38. Dózsa Károlyné, Vajdahunyad, 39. Fischer Vilmos, Kolozsvár, 40. Lányi Ernő, Bp.,
Sim Sára, Segesvár, 42. Schneider Márton, Segesvár, 43. Misztarka György, Bp.; Különféle szövött áruk,
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GyörfTy István programja a népi műveltség elemeinek össztársadalmi
elterjesztésére

Andrásfalvy Bertalan

Előadásom címe megtévesztö lehet, és ezért magyarázatra szorul. Györffy István
tervezete nem használja ezt a szót: elemei, és bizonyára tiltakozna is eszméinek ilyen
értelmezése ellen. Sokkal inkább és többször beszél arról, hogy a néphagyomány
legyen mindenfajta ismeretnek és művészetnek az alapja. Feleslegesnek érzem azon-
ban a szavakon való nyargalást: az alap is elem, alapelem, amire felépül az egész felé-
pítmény, de tartószerepéböl kifolyólag pótolhatatlan és kihagyhatatlan. Ebben a
programban tehát a népi müveltség elemei nem idegen diszek, magyaros mézes-
kalács-forma egy ház oldalán (bár Fülep Lajos alapos tanulmánya után Lechner
Ödönt sem vádolhatjuk meg azzal, hogy számára a magyar építkezés kimerült volna

ilyen mintákkal való magyarkodásban).
Györffy István megfogalmazása természetesen korhoz kötött. Néhány szavát azon-

ban minden további nélkül "lefordíthatjuk" mai szóhasználatunkra, és ezzel
elvehetjük kissé avitt - történetileg kialakult kényszer - gondolattársítások élét. Ilyen
például a középosztály kifejezése. 1939-ben a nemzet egyharmadát sorolja a közép-
osztályba, tehát nem társadalmi, hanem kulturális réteget ért ezen; azokat, akik
kinöttek a néphagyományból és az iskolában és könyvekből elsajátítható európai
műveltség részesei lettek. Velük szemben van a nép - a néphagyományban élők vagy
azt már elhagyó, de még Európa közös müveltségéböl nem részesülő embertömeg,
főként a parasztok - a népesség kétharmada.

Ne vegyük elő statisztikáinkat és ne elemezzük ezt az arányt, e helyett fogadjuk el a
pontos arányok feletti vita nélkül ezt a felosztást, mert ezen alapszik művelödési ter-
vezete, melyet mielött vázlatosan ismertetnék, röviden el kell helyezni a magyar szel-
lemtörténet folyamatában. A program bemutatása után pedig - helyesebben a bemu-
tatással párhuzamosan - hadd utaljak arra, hogy bár Györffy István közel 50 évvel
ezelőtt megfogalmazott és röpiratszerüen kétszer is kiadott tervezetét még
részlegesen sem fogadta el eddig egyetlen kormány vagy illetékes mínisztérium, - rá
való hivatkozás nélkül javaslatainak nagy része valamilyen formában megvalósult,
más része társadalmi, nem hivatalos szellemi-művészeti mozgalmak zászlain szerepel,
és ilyen módon is a megvalósulás felé halad, vagy ma is egy felelősen gondolkodó
magyar értelmiség követelése maradt.
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Az a kérdés és dilemma, hogy a magyar nemzet - értem ezen a magyarsághoz mint
szellemi közösséghez tartozó, magát azzal azonosító, más szóval, magát magyarnak
valló emberek müveltségében két egymással sokszor vetekedő - concertáló - réteg
van, a múlt század első felében már igen mély, értő és elemzö felismerés. A kor ro-
mantikusnak nevezhető általános felfogása szerint van egy ázsiai, régi müveltségünk,
melyre rátelepedett egy európai. Nemcsak Kölcsey Ferenc elmélyült tanulmányát
idézhetnénk fel ennek bizonyítására, hanem költöink, íróink, gondokodöink,
Csokonai, Vörösmarty, Berzsenyi és Arany különféle műfajú vallomását, felkiáltását,
büszke vagy aggódó szavát. Kölcsey Ferenc a Nemzeti hagyományok c. írásában - 100
évvel Györffy István előtt - ugyanazt mondja: a nép csak akkor tud müvelödni, részt
venni a kuturában, ha az nem idegen tőle, ha eddig kultúrájának formáit fedezheti föl
a könyv- vagy magasmüveltségben. A néphagyomány az alap, melyen a magasmüvelt-
ség fejleszthetö, s ha nem, a magasműveltség idegen lesz, a népnek el kell vetnie
eddigi müveltségét, hogy magára erőszakolhassa az idegenben tanult és formált
magasmüveltséget, - de akkor mi marad sajátjának? Ha a magas, az európai
müveltség csak úgy érhető el, ha németté, olasszá, franciává válik?

Györffy István azonban nem marad meg a kérdés elvi-elméleti felvetésénél, hanem
tervezetet ad elő, hogy miként kell a néphagyományt a nemzeti müveltség alapjává
re~_

Ennek a programnak első tervezetét 1938-ban nyújtotta be Teleki Pál kultuszmi-
niszternek, de abból lényegében semmi sem valösult meg. Ezért 1939-ben terjedel-
mesebb röpiratban újra megfogalmazta javaslatait. Ezekben az években már,
különösen Ausztria megszállása, az Anschluss után nyilvánvalóvá váltak a hitleri
Németország hatalmi törekvései, amit anémet kultúrfölény és a germán fajmítosz
egyengetett és készített elő szellemileg. Mindkettő közvetlenül érintette Magyaror-
szágot, melynek kulturális és társadalmi megosztottságát íróink, gondolkodöink,
tudósaink és politikusaink nagyobb része világosan látott, de különbözöképpen
fogalmazott meg. A háború elkerülhetetlenségének is tudatában voltak, és ezért
szólalt meg aggódó hangon a történész Szekfű és Pethő, az író Szabo Dezső és Szabó
Zoltán, Illyés Gyula és Bajcsy-Zsilinszky és még sokan mások, akik szellemi
honvédelmet (Szabó Zoltán kifejezése) sürgettek - különbözö formában a közeledö
világégés túlélésének feltételeként. Megjelenik már ekkor anémet-germán fajmítosz
magyar párja is, a turanizmus, mely a magyar faj és vér különleges értékeit
hangoztatja, és a faj megtisztitását követeli. Györffy István tulajdonképpen az
egyetlen, aki nem "filozofál," és nem elméleti magyarázatokat kíván adni a sajnálatos
kettösségre. hanem a szellemi honvédelem gyakorlati teendőit szedi rendbe. Ezzel
egyszerre utasítja vissza azt a nézetet, mely a kialakult helyzetet sorsszerű nek,
végzetesnek és megváltoztathatatlannak ítéli, és azt is, hogy ez a kérdés fajkérdés.
"Embertani, genealögiaí vagy névelemzési alapon tehát senkinek sem lehet eldönteni
a magyarságát. A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése. Azért,
hogy valaki törzsökös magyarnak vallja magát, de csak magyarkodik, nem ma-
gyarabb, mint a lélekben teljesen magyarrá vált idegen eredetű magyar," - írja A nép-
hagyomány és a nemzeti művelődés címü röpiratában.
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Pontosan nem tudjuk ma már, mi késztette arra közvetlenül, hogy összefoglalja hit-
vallását arról, hogy mi lehet a néprajztudománynak a jelentősége a jövő műveltsé-
gében, mi lehet a néprajztudós művelődéspolitikai szerepe. A többi Györffy István
által írt tanulmány meggondolt, csiszolt nyelvezetévei szemben ez a röpirat lázas,
indulatos, nem egy helyen csiszolatlan is, mindenképpen személyes vallomásjellegü,
vagy inkább végrendeletszerü. A röpirat rövid idő alatt két kiadásban jelent meg. A
második kiadás megjelenése után egy negyed esztendő sem telt el, Györffy István
halott volt. Mindenképpen számításba kell vennünk a Táj és Népkutató Központ
nagy vihart keltett nevezetes kiállítását, melyet gróf Teleki Pál, Györffy István és
Magyary Zoltán hozott létre tanítványaival 1938 végén, és melyet parlamenti vita és
sajtóháború után Teleki Pál bezáratott. Ez a kiállítás a földosztás és társadalmi
reform mellett szólt, anélkül, hogy ezt a szöt kimondta volna. Györffy István sem
mondta ki, a napi politikától tartózkodott, de mint a kiállítás, a röpirat sem hagy
kétséget affelől, mi a véleménye írójának ebben a kérdésben. Minden politikai lépés,
társadalmi reform és megújulás alapja Györffy István szemléletében a nép, a nemzet
kultúrája; ezt kell megújítani, felépíteni, s akkor a nemzet minden történelmi
helyzetben meg tudja találni a neki megfelelő megoldásokat, tennivalókat. Ilyen
értelemben válaszolt Györffy István a kiállítás bezárására, és egyben rámutatott arra,
mi az, ami hatalmunkban áll akkor is, ha nem tudjuk megfordítani a történelem
kerekét és megvaltoztatnl az adott hatalmi-nagyhatalmi viszonyokat. A
leglényegesebb a kultúra, a lélek formálásának lehetősége még a kezünkben
maradhat.

Röviden tehát Györffy István eszméi és programja: a nemzeti és a nép hagyomány
nálunk nem azonos, és már a honfoglalás óta különbözik. A nemesség, az urak hagyo-
mánya akkor elsősorban bolgar-török, a köznép finnugor. Sietve hozzáteszi, hogy ma
már erről így nem beszélhetünk. Az úri osztály 1848-ig a nemességgel azonos, de azó-
ta a középosztályba sok idegen olvadt bele, és a könyv és iskolai müveltség, az
európai müveltség hordozója ez a középosztály lett. Ez a műveltség tehát
nemzetközi, magyarnak a néphagyomány tart meg. A magyar nyelv önmagában nem
elég megtartó erő, - ezt bizonyítja a középosztaíy gyors elromanosodasa, elszlováko-
sodása Trianon után az utódállamokban.

A néphagyomány szerves kultúra, mert ember és ember közvetlen kapcsolataból
alakult közösségek hordozzák. A néphagyomány ezért is nemzetfenntartó, mert
közösséget formál és tételez fel, ez a létformaja. Szükségünk van a nyugati
müveltségre, annak minden vívmanyara, de minden téren a magasmüveltség alapja a
néphagyomány kell legyen. Finn példára hivatkozik, hiszen innen és Észtországból
vannak személyes tapasztalatai. Részleteiben a következökröl ír:

Nyelv. Kodály Zoltarira hivatkozva állapítja meg: középosztályunk nyelve romlott, -
csak a nép nyelve újíthatja meg, frissítheti fel. Tanítót, tanárt, lelkészt a magyar
népnyelv helyes értékelésére kell megtanítani. Javasolja, létesüljön Nyelvtudományi
Intézet a népnyelv tanulmáyozására és a nyelvhelyesség művelésére, (A MTA
Nyelvtudományi Intézete 1960-ban létrejött.)
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Népszokások. A magyar népet úgy igazgatják, hogy nem ismerik alapvető szokásait,
jogszemléletét, vagyis a magyar társadalmat. Fel kell tárni a nép magatartását
irányító szokásokat, különösen a jogszokásokat. (Ma egyre nagyobb igény van arra,
hogy egy politikai, gazdasági vagy művelödéspolitikai döntés előtt tudományos
helyzetfelmérés készüljön, s ezekre egyre több esetben ténylegesen sor is kerül.)

Népmüvészet. Nem ismerjük, az iskolában nem tanítják. Népismeret nélküli népmü-
vészkedés pedig káros. A díszítömüvészetl mozgalom irányítását a Népművészeti
Intézet (utóbb neve Népművelési Intézet) végzi, néprajzkutatószakemberek
bevonásával, akik a hiteles, múzeumi anyagból indulnak ki, amint azt Györffy
István is kívanatosnak tartotta. Iskolai oktatására is vannak már kísérletek, pl. a
pécsi Komarov Gimnáziumban és a Zsolnai József által kidolgozott, úgynevezett
képességfejlesztő általános iskolai programban, Törökbalinton. (A népművészet
általános iskolai oktatásáról, melyet Györffy István előtt már a neves
müvészettörténész, Fülep Lajos is követelt, még ma sem beszélhetünk.)

Népzene. Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságában és zenéjében látja a magyar
zenekultúra jövőjét. Egyesek ezt könnyű fajsúlyúnak, románosnak ítélik, a világ
azonban már megbecsüli.

"A magyar népdalt a maga sajátos népi előadásmódjában már az óvódától fogva
kellene tanítani. Az elemi iskolában nem is kellene mást tanítani, csak népdalt.
mégpedig a környéken, lehetőleg fonográffal, szakemberek által gyűjtött anyagot.
Helytelenítjük azt az eljárást, hogy a népdalokat operaénekesekkel énekeltetnek
gramafonba és ezeket a lemezeket viszik ki a nép közé tanítás céljából. Az
operaénekesek nemzetközi iskolája egészen megmásítja a népi előadásmódot, a
kóta sem tudja visszaadni a népdal színét és zamatát. Népdalt jól csak romlatlan
érzékű paraszténekes által gramafonfelvevö gépbe danolt lemezről taníthatunk."
Tanítani kell a népzenét az övönöképzöben, tanítóképzőben, ahonnan a kántorok
is kikerülnek, hogy ezek alkalmasak legyenek a népzene gyűjtésére is. Ok eddig
ellenzői voltak a népdalnak. Ki kell adni Bartók és Kodály népzenei gyüjternényét.
Dalkörök, az iskola, a rádió segítségével vissza kell adni a népnek értékes zenéjét.
Tanszéket kell szervezni a Tudományegyetemen és a Zenernűvészeti Főiskolán a
magyar népzenének. A magyar zenét úgy kell védenünk, mint a magyar nyelvet.

Györffy István helyesen látta: a magyar ifjúság körében akkor lett igazán
népszerű a népzene, amikor azt eredeti előadásában ismerhette meg a
táncházakban. ez az 196O-as évek végére tehetö. Egy évvel Györffy halála után
kezdte meg a Magyar Rádió a népzenei lemezek készítését és kiadását. Bartók
Béla és Kodály Zoltán népzenei sorozata, a Magyar Népzene Tára első kötete csak
1951-ben jelent meg, és azóta a sorozat 7. kötete is kiadásra került. Népzenei
tanszék létesült a Zeneművészéti Főiskolán (Kodály Zoltán életében), ma nincs,
de népzenei oktatás van ott. A Tudományegyetemen nincs, a népzenekutatas a
Zenetudományi Intézetben folyik, külön népzenei osztályban. Népzenei oktatás a
óvó- és tanítóképzőkben (tanárképzökben) van, de tulajdonképpen népismeret
oktatása nélkül, így a népdal megszereuetése, iskolai elfogadtatása még az ún,
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zenei általános iskolákban is kérdéses. Végül a magyar népzene nem részesül
megközelítőleg sem olyan védelemben, mint a magyar nyelv.

Népi dráma. Nem népszínrnüveket kell vinni a falura, hanem fel kell karolni a falusi
színjátszást, - majd az megteremti a magyar drámát és játékstílust. (Annak idején a
Népművészeti Intézetben Muharay Elemér tett erőfeszítéseket a magyar játékszín
megteremtésére; a néphagyományra épülö magyar színjátszásért ma is folyik
küzdelern néhány színházi szakember vezetésével, nem sok eredménnyel.)

Népi játék. A magyar játékkincs nincs összegyűjtve, pedig ezeket a játékokat kellene
az iskolában is tanítanunk az idegen játékok és torna, valamint sportágak helyett.
(A magyar gyermekjátékkincs összegyűjtésére már többen is vállalkoztak, és szép
eredményekről számoihatnánk be. Jelentős lépés e felé a kecskeméti
Játékmúzeum és a Népi Játékok Társasága. Iskolai oktatására éppen hogy csak
kezdeményezések vannak elszórtan.)

Népi tánc. Le kell filmezni az eredeti népi táncokat, arról megtanulni, feldolgozni és
megtanítani a Testnevelési Főiskolán és a Színmüvészeti Főiskolán. A
középosztály vegye át és felülről adja vissza a népnek a népi táncokat... (A magyar
néptánckutaás, a népi láncok filmezésévei és tudományos feldolgozásával,
nemzetközi rangot vivott ki magának. Legszebb táncainkat valóban a
"középosztály", a városi ifjúság szerette meg és gyakorolja. A népitánckincs
visszaadása, testgyakorlásként való tanítása, bevezetése a katonaság oktatésába, -
amint azt Györffy javasolta - nem valösult meg.)

Népviselet. 1848-as időkben már társadalmi méretü mozgalom jött létre a magyar
nemzeti viselet kialakítására. Az álnépi és díszmagyar ruhákkal szemben minden
vidéknek meg lehetne találni a maga ünnepi viseletét, mely lépést tarthat al,

európai ruhakultúrával. (E tárgyban Györffy óta semmi sem történt.)

Építkezés. Sürgeti a népi építészet kutatását, szemben Huszka és Lechner keleti
stílus törekvéseivel. Kés Károly és Thoroczkai Wiegand Ede erdélyi stílusa nem
felel meg Magyarország más vidékeire. Fel kell mérni és tanítani kell a magyar
hagyományos építészet legszebb darabjait minden tájon, ezt tanítani kell a
műegyetemen, és szakkönyveket kell kiadni vidéki építőmesterek számára. Korsze-
rű szakismereteket kell ezek mellett oktatni, és így várható az, hogy minden tájon
kialakul egy új, hagyományokra épülö magyar építőművészet. (Az Országos
Műemléki Felügyelőségnek és sok lelkes szakembernek köszönhetöen sok régi
műemlékünkröl készült felmérés, és több szabadtéri múzeum is létesült. Van népi
építkezési tanszék a Műegyetemen, de a magyar néphagyományokra alapozott
sajátos modern építészetre csak kísérletek történtek eddig.)

Konyha. A magyar étkezési kultúra kutatását és eredményeinek tanítását javasolja.
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A népi tudásban foglalja össze a nép gazdasági szakismereteit és tapasztalatait. Állat-
tartásban javasolja a régi tájfajták megőrzését és a népi szaktudás feljegyzését.
(Létre is jöttek a régi magyar állatfajták törzsnyájai Hortobágyon és Bugacon. A
régi ridegtartás tapasztalatai is mintha felelevenednének a mai gyepentartásban,
mely egyre terjed a drága istállózó tartással szemben.) A földművelés kapcsán a
magyar tanya történeti gyökereire utalva úgy látja, hogy az urbanizáció és a
racionális termelés zseniális egysége valósulhatna meg e rendszer továbbfejlesz-
tésével. Bár a mezögazdaság útja nagy területeken egészen más, zsákutcás,
nagyüzemi, monokultúrás irányba fejlődött, Györffy István eszméi összeesengenek
a legmodernebb mezögazdasági világmodellek lényegével. A helyi hagyományok,
adottságok ismerete, tapasztalatai nélkül nem képzelhető el modern mezögaz-
dasági termelés sehol sem a világon. Mezögazdasági középiskolákat javasolt, hogy a
paraszti kisüzemek leghatékonyabban termeijenek és önálló, minden téren az
államtól független életformát tudjanak kialakítani. Éppen ebben a megfogalmazás-
ban láthatjuk világosan, milyen agrártermelést talált kívánatosnak: nem a nagybir-
tok és nagyüzem fenntartását. Külön szól a magyar vízgazdálkodásról és a homok
megművelésének tapasztalatairól.

A háziipar és kisipar korszerűsítésére a legmodernebb technológiák tanítása mellett
szükség van a hagyomány tanítására is. Az ízlés- és minöségromlas ellen is ez az
egyetlen lehetőség. Ugyanezt kell minden nemzetiségnél is megtenni. A fővárost
meg kell nyerni a népművészeten keresztül. Országos Néphagyományt Tanácsot kell
felállítani, a legjobb néprajzkutatószakemberek közül azokkal, akik irodalmilag is
működnek. Ez a tanács az összes minisztérium rendelkezésére állna mindazokban
a kérdésekben, melyek a néphagyomány bármelyik kérdéskörét érintik.

A katonaságcit is kell népismeretre oktatni. Válságos időben nem a vakfegyelem, ha-
nem a lelki erő, elkötelezettség a döntő, még a személyes bátorság sem elég.

Jegyzőket - a magyar közigazgatást is ki kell képezni a magyar valóság megismerésével,
illetve képessé kell tenni annak megismerésére. Papnak, lelkésznek ismernie kell
népének lelki világát: néprajzí, néplélektani, társadalomrajzi oktatásra van
szükségük, Nem elég a tanítóképzésben sem a "szülöföld földrajza" címü tantárgy.
A tanítónak ismernie kell azt a közösséget, mely tanítványait formálta. "Az iskolai
nevelés csak időleges, maradandónak csak a hagyományos népi tudást tekinthetjük
" - idézi Györffy István Bálint Sándort. A középiskolában a néprajzt nem csak
önálló tantárgyként kell tanítani, hanem minden tantárgy alapjává kell tenni a
népismertet. Vallásoktatásban néplélektant, társadalomrajzot, magyar órákon
népnyelvet. népköltészetet kell tanítani. Történelem keretében néphagyományt, a
nép művelödéstörténetét, társadalom- és településföldrajzot, tárgyi néprajzot.
Ének- és zeneórákon népzenét, a tornaórákon népi táncot és népi játékokat.
Középiskolai reformra van szükség, nem a külföldön készült, hanem a reánk
szabott tantervet és pedagógiai elveket kell megvalósítani. (Csak kísérletekröl
beszélhetünk ezen a téren.)
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A cserkészet legyen a nemzetközi intézményból a népi-nemzeti hagyomány müvelöje,
előljárója; ne elégedjék meg holmi népi motívumok felvételével. (A magyar cserké-
szeten belül meg is született a regős-cserkész mozgalom, mely tényleg a magyar
népi müveltség és nép müvészet első, szervezett propagalöja lett, úttöréje a magyar
népitáncok és népdalok ismeretének szélesebb ifjúsági körökben. Ebben a munká-
ban oroszlánrésze volt a néprajzkutató Morvay Péternek.)

Az egyetemen legalább annyira kellene felkarolni a néprajz, vagyis a nép hagyomány
oktatását, mint a görög nyelvét. Minden felsőfokú tanintézetben magyar
népísmereti tanszéket kell szervezni, esetleg külön a néplélektanra is. Ösztön-
díjakat kell adni a szomszéd népek megismerésére, és itthon is helyszini kutatá-
sokat kell megszervezni, minél több fiatal részvételével. "Jobban ismerjük az ógö-
rög életet, mint a magyar parasztét, de azt nem tanultuk meg tőlük, hogy minden
ismeret kezdete az önmegismerés." A Táj és Népkutatá Intézet ennek az önmeg-
ismerésnek az eszköze lett volna, de még nagyobb jelentőségű lett a fiatal
értelmiségiek, egyetemi és főiskolai hallgatók szervezett táj- és népkutató tábora,
melyet minden évben ezután, Györffy István halála után is, megrendeztek az
ország különbözö tájain. Nem a kutatás maga volt itt a föfeladat bár a tudományos
eredmények sem jelentéktelenek, hanem a megismerés folyamata maga. Erre is
találhatott példát a finn fiatalok hasonló mozgaimában. (Mindezekből napjainkra
van ami megvalósult, van ami nem. A Honismereti mozgalom nagyon közel áll
ehhez a gondolathoz. A néprajz vagy népismereti tanszékek nem létesültek a
különbözö egyetemeken és főiskolákon. A budapesti egyetemen van néprajzi
tanszék, ahol erre a szakra készítenek fel, de itt a magyar szakosok is hallgatják a
népköltészetet. Ugyanezt mondhatjuk a debreceniről, Szegeden nincs néprajzku-
tatö képzés, csak az irodalom szakosok hallgatnak népköltészetet. Pécsett a ma-
gyar irodalom és nyelvszakos hallgatók sem hallgatnak magyar népköltészetet,
újabban a történészek szociálantropológiát, fakultatívan, Pécsett néprajzi szakkép-
zés nincs, néprajzet csak a közművelödési szakon hallgatnak. Úgy látszik, a magyar
népismeret, a néprajz még most sem kaphatja meg egyetemi rangját nálunk, csak
külföldön?) Magyarságrudományi Intézet felállítását is szorgalmazta, minden a
magyarság ismeretével összefüggő részdiszciplína összefogására. (Néhány éve
létesült a Széchenyi Könyvtáron belül.)

Néprajzi Múzeum. Munkatársainak legyen kötelezö 2-3 hónapig gyűjteni minden esz-
tendőben. "Gyüjtései- vagy munka terve ma sincs. A magyar nemzeti megújhodás
nagy munkájában jóformán semmi jelentőséggel nem bír. Pár év óta még a kutatók
is elmaradoztak a Múzeumból. Szakkérdésekben a közönség más intézményekhez
fordul, sokszor olyanokhoz, ahol bürokratizmus nélkül azonnal feleletet kap."
(Nem idöszerűek ezek a kijelentések?)

Muzeológus képzés. Egy év gyakorlati képzésre minden muzeológus kerüljön a Nép-
rajzi Múzeumba. A vidéki muzeológusok évenként más és más helyen
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találkozzanak továbbképzésre és közös munkára. (Részben megvalósult.) A
múzeumoknak a mindennapi élet tárgyait is gyűjtenie kell.

Fel kell állítani a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot. (Zalaegerszeg és Szombathely
után Szentendrén létesült Szabadtéri Néprajzi Müzeum, negyedszázaddal Györffy
István javaslata után.)

A múzeumokkal kapcsolatban újra itt is felveti a népi müemlékek lörzsköny-
vezésének szükségességét, és azt, hogy az elavult épületek lefényképezés és
dokumentáció nélkül ne legyenek lebonthatok.

A Magyar Tudományos Akadémia feladatának tekinti a népköltészeti gyűjtemények
kiadását, a néphagyomány gyüjtésének szervezését és a földrajzi nevek összegyűjtését.
(A népköltészeti gyűjtemények kiadása vontatottan, akadozva, de megy, a földrajzi
neveket a megyék gyűjtik és adják ki az Akadémia segítségével.)

Külön ir a Gyöngyösbokréta-mozgalomröl, melynek szakszerű ellenőrzését kéri. (A
falusi népi együttesek szakmai támogatása a Népművelési Intézet szervezésében lé-
nyegében megvalósult.)

Végül sürgeti azt, hogy a Magyar Néprajzi Társaságba lépjen be minél több vidéki
tanító, tanár és lelkész. Ezeknek a képzését és gyűjtési irányítását kell a Társaságnak
vállalnia. (Ez valósult meg a Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtő-szakosz-
tályának munkájával, a gyűjtőtalálkozók rendszeres rendezésével és a legjobb gyűjté-
sek kiadásával.)

Magyarkodás helyett a néphagyomány vállalása a fontos. Egyesíteni kell a magyar
társadalom müveltségét, a nemzeti müveltséget a néphagyományra kell felépíteni - is-
mételi meg többször is a röpirat. Idegen minták helyett a belső fejlődés tapaszta-
lataira kell építenünk a jövőt.

A röpirat követeléseiböl tehát sokminden megvalósult, s ami megvalösult az is
mintegy félévszázad alatt. Természetesen vetődik fel a kérdés: ami nem valósult meg
eddig, az talán korszerütlen és túlzás? Annak idején az egészre azt mondották, aztán
sorra időszerűvé lett ez is az is. Györffy István nem volt jós, hanem meglátta a szük-
ségszerüen fontosat. A második világháború egy nagyszerűnek ígérkező reformmoz-
galmat, nagy változásokat és gyökeres megújhodást igérő szellemi és társadalmi erje-
dést vágott el, hogy abból néhányat más égbolt alatt a történelem meg is valósítson.
Hasonló válságban, a megszakadt reform új megfogalmazásakor szükségszerüen ráta-
lálunk Györffy István nyomvonalára; megvalösult javaslatainak sikere, hatása biztat
az eddig még meg nem valósultak megvalósítására.
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Nemzeti törekvéseink és a népzene változó képe

Sárosi Bálint

Nemzeti mivoltunk hiteles kifejezése nemcsak Magyarországon és nemcsak száza-
dunkban okoz gondot. A népzene ügye a felvilágosodás óta előbb Európában - főleg
Kelet-Európában -, majd a Föld más tájain is fontos nemzeti üggyé lépett elő. Külön-
bözö országokban és időszakokban, változó körülmények között, viták kíséretében
vagy látszólag viták nélkül, a társadalom ismételten kiemeli és törekvéseihez formálja
- ezzel mintegy hitelesíti - zenei hagyománya korszerűnek és jellemzőnek ítélt részét.
Olyan népek között (ezek vannak többségben), ahol a korábbi évszázadokban nem
volt lehetőség nyugati típusú és méretű írásos zenei fejlődésre, a zenei
szájhagyománynak a zenei korszerűség megteremtésében is fokozott jelentősége van.
Mióta a népzenének a nemzeti zenék alakulására gyakorolt hatását nyomon tudjuk
követni, mindenhol kettős tendenciát tapasztalunk: egyfelől igazodást a nyugati
zenéhez - egyben az általános zenei fejlődéshez -, másfelől a népi-nemzeti eredetiség
hangsúlyozását. A nemzeti öntudat kialakulása és (szerencsés esetben) a függetlenné
válás első fázisaiban az elmaradottság felszámolásán - a Nyugathoz való igazodáson -
van a hangsúly. Így alakultak ki pl. Kelet-Európában, nagyjából a tipikusan nyugati
zenei intézmények - opera, zene iskola, szimfonikus zenekar stb. - meghonosodásával
párhuzamosan, bizonyos népzenei "új stílusok". Népi-nemzeti eredetiségból viszont
kezdetben elég volt annyi, amennyi nyugati zenéhez szokott füllel is könnyen
felfogható. Ami ugyanis azon túl van, az századunk elötti általános európai megítélés
szerint, nem az eredetiség, hanem a primitívség kategóriájába tartozik. Századunk
első felében viszont, úgy tűnik, a hangsúly az eredetiség felé tolódik el. A zenei
szájhagyományban megőrzött és most már történeti, néprajzi érték szerint is mind
gondosabban számon tartott relikviák alapján a népek egymással szemben is
bizonyítani kívánják eredetiségüket - ősi jogukat a más népekkel való
egyenrangúsághoz. A többé-kevésbé romantikus képnek, melyet a népek nemzeti
múltjukról, méltóságukról, eszményeikról kialakítottak, valamiképp a hagyományos
zenének is meg kell felelnie. Nem ritkán kultúrpolitikai beavatkozással, a nagy
tömegű és szerteágazó zenei szájhagyományból ezért leginkább az kerül a felszínre,
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ami az idealizált nemzetképbe beleillik. Nem illik bele a képbe a maga reális
megjelenésében a paraszti elmaradottság és nyomor, mely sok helyen úgyszólván
napjainkig tapasztalható volt. Ezt tehát el keU rejteni a világ szeme elől. Vannak gaz-
dag népzenei hagyományú tájai a világnak, ahonnan máig alig jutunk hozzá eredeti
hangfelvételeket tartalmazó hanglemezekhez; ugyanakkor ugyanonnan talán tele
vannak a boltok "népművészek" lemezeivel, maradi, kispolgári ízléshez szabott
"válogatásokkal", lakkozott "feldolgozásokkal". Ma sem meglepö, hogy népzenei
hanglemez borítóján vagy népzenét tárgyaló könyv ábráin színes ünnepi
parasztviseletbe öltözött pásztorok őrzik a juhnyájat, ünneplőruhás parasztok végzik
a mezei munkát, házi szövés-fonást.,

Egy-egy nemzet népzenéje, mint mindnyájan tudjuk, nem egységes nemzeti
keretben, hanem többnyire annál kisebb közösségekben formálódott. Ezért a
nemzeti méretben kalkulálható népzene számos történeti réteget és gyakran feltűnő
táji tagozödast foglal magába. A kultúrpolitikai értelemben vett "autentikus" népzene
nem ölelheti fel ezt a sokféleséget, s aligha tarthatja számon az árnyalatok
gazdagságát, ami e sokféleségben rejlik. Ezért is válhat egy idő után sivátrá - ünnepi
színpadon szertartásos unalommá, iskolában "tandaUá" - akiemelt népzenei
repertoár. Hiszen a nemzeti népzenének. hasonlóan a köznyelvhez, mindenki által
érhetőnek kell lennie. Jellemzöi olyan általánosságok, miket mindenki fel tud sorolni,
s melyek ugyan minden népzenére alkalmazhatók, de jól kifejezik az illendő nemzeti
önbecsülést: nagymúltú, a maga nemében fejlett és értékes, eredeti s - ha ki nem
mondottan is - más népekenél valamivel különb.

A nemzeti öntudat és müveltség fejlődésével a folklorizmusnak időről időre újabb
formái jelentkeznek: a társadalom törekvéseinek változásával cserélődik - felfrissül -
a "nemzeti" népzene. A cserélödés - mint ez a fentiekből is kiderül - nem
kimondottan spontán; de erősen közrejátszik benne az, amit a szocíolögus így fogal-
maz meg: "Mindíg az a fajta dal, az a műfaj terjed el, amely a vonzó, elérendő életfor-
ma sokak által kifejezhető jelképe, terméke és kíséröje, "1

A nemzetre jellemző népzene címen mikor, mi, miért, hogyan terjedt el nálunk
kétszáz év óta, azt egy rövid közlernényben legfeljebb vázlatosan lehetne felsorolni -
aminek kevés értelme van. Ezért most, szemelvényszerüen, csak néhány epizód ra
próbálok futó pillantást vetni.

Nagyobb távlatból nézve, népzeneszemléletünknek két nagy korszakát
különböztetjük meg: a 19. századit és a 20. századit. A kettőt temrészetesen nem a
századforduló választja el egymástól. Sőt még Bartók és Kodály fellépése sem jelent
éles választékot. Inkább beszélhetünk napjainkig tartó szerves fejlődésről - melyben
alkorszakok is megkülönböztethetök -, mint elválasztó szakadékról.

Magyarországon a 18. század végén a nemzet képviselői - mint hasonló történelmi
szituációban máshol is - egy vékony polgári rétegból és a polgárosodás útjára lépő
feudális nemességből tevédtek ki. A polgári réteg többsége frissen asszimilált vagy az
asszimilálódás útján alig elindult, főleg német származású állami hivatalnok. A
nemesség legtehetősebb része, az arisztokrácia, vérségileg is, kultúrájában is szorosan
összefonódott a bécsi Habsburg hatalommal, vagyis meglehetősen idegen volt a
régebbi magyar kultúra emlékeit örzö magyar népi - azaz leginkább paraszti -
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tömegekról. Elsősorban ezt a vegyes összetételü, de erősödő magyar öntudatú
nemesi-polgári réteget kellett a korszerűnek és egyben hagyományosnak is
elfogadható nemzeti zenének kifejeznie. A felszínen könnyen elérhető hagyományos
zenét a hivatásos szörakoztatö zenészektél - a ciganyzenészektöl - lehetett hallani. A
hangszeres zene azért is előnyben volt, mert már természetenél fogva is közelebb áll
a közös európai hagyományhoz, s mert a követendö magas idegen példa, a bécsi
klasszicizmus is hangszeres volt. A nemesi és polgári körökben játszó cigányzené-
szeket tehát arra ösztönözték. hogy nyugati illés szerinti, vonós alapú együtteseket
alakítsanak, s azokban nyugati módon értelmezett, szerkesztett és főleg harmonizált
dallamot játssza nak. A legelőkelőbb körökben is divattá lett a magyar tánc, s akadtak
a divatot gyorsan kiszolgáló zeneértök is, akik a hagyományos hangszeres zenét a
korszerü követelményekhez igazítottak, illetve - főleg - újabb darabokkal egészítették
ki. Az új táncdarabok szerzöi közt a 18-19. századforduló idején még anémet nevúek
vannak többségben: Bengráf, Berner, Drechsler, Kauer, Stocker, Stradl, Tost... A
zenészek - általában nem ismervén a kottát - hallás útján tanulták meg az új
darabokat.

Álljunk meg most néhány szóra a magyar eredetiséget képviselő cigányzenészeknél
és az idegen hatást nagymértékben asszimiláló verbunkos zenenél. Acigányzenészek
a maguk szakmájában valóban képviselték a magyar hagyományt már a 18. század
végén is. A rendelkezésre álló, igaz nem éppen nagyszámú dokumentumból kiderül:
már a paraszti hangszeres hagyomány java is az ö kezükben volt.

Az erdélyi Guberniumnak arra az 1792. febr. 3-án kelt rendeletére, mely a cigány-
zenészeket a muzsikálástól eltiltja, Torda megye föispanja így reagál: "A musikálásra
nézve úgy vélekedern, hogy míg országunkban helye lészen nyári munka idején is az
elmét ébresztö s a munkának jókedwel megtételére alkalmasabbá tevő ártatlan mu-
latsagoknak, vagy míg hazánkban más ncmzetbéliek magukat a musikálásra nem ad-
ják, addig a köz nép között származó nevezetes kedvetlenség nélkül bajos ennek
pontos teljesedése.t- Eszerint az erdélyi nép közt már a 18. század végén is
rendszeres volt a "cigányzene" melletti közös paraszti munka, a kaláka. Tény, hogy az
erdélyi cigányzenészek még időben át tudták venni a leginkább dudások által
képviselt régi - jórészt vándorzenészt - hagyományt; ellentétben a nyelvterület más
hagyományőrző területeivel, ahol - mint pl. Szeged környékén vagy a palócság közöu
- nem volt ilyen szerves atmenet.I Az erdélyi cigányok egyéb tekintetben is korábban
beilleszkedtek környezetükbe. Egy, a bécsi Anzeigen ... 1775. évfolyamában közölt
értesülés szerint: "Man muss die siebenbürgischen Zigeuner keineswegs mit denen in
Ungarn vergleichen, die ein mussiges faules Volk sind, da im Gegenteil diese alle sich
zu beschaftigen und zu nahrerr wíssen." Kodály, Liszt és Joachim "korszakalkotó"
előadói stílusaról megjegyzi: "Stílusuk csfráját szülöhazájukböl vitték magukkal.
Előttük jóformán csak cigányhegedűsök előadásában volt megfogható.P Hogy
mennyire hatott magára Kodályra acigányzenészek hegedülése, azt két szimfonikus
műve, a Marosszéki táncok és a Galántai táncok is beszédesen tanúsítja. Bihari János,
mint ismeretes, nem tudott kottát olvasni; cigányzenész kortársaival együtt
akaratlanul is saját zenei idiómájához igazította a divatos zenét. Volt neki mihez
ígazítanía, hiszen saját kompozícíói nagyrészt feltehetően nem igazi szerzernények,
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hanem hagyományos témákból a korszerű ízlés szerint, többé-kevésbé improvizáltan
összeszerkesztett darabok - mint pl. az ütempárismétlő zenében gyökerező Csípd meg
bogár verbunk. Ezt a fajta kreatív reprodukálást ma is meg lehet figyelni az erdélyi
cigányzenészek játékában.

Még valamit az első cigánybandák hagyományismeretéről.
Sorpárokra szétszedett mai hangszeres zenénkhez viszonylag sok párhuzamot talá-

lunk a 18-19. századforduló körül lejegyzett verbunkos dallamok között. Hogy nem
mindig csupán a kétszáz év előtti zenei nyelvújítás nyomairól van szó, hanem annál
valószínűleg sokkal régebbi emlékekről is, arra egyebek közt a következö sorpár is
figyelmeztet:

Ez egy "ungarischer Nationaltanz" - egy verbunkos darab - második fele. Az 1800-
as évek legelején jelent meg nyomtatásban, Becsben." Közeli változatok tömegét
tehetjük mellé az erdélyi hangszeres zenéból. Változata a régies, dél-dunántúli ka-
násztáncdallamnak is, s ezen a réven közeli rokona a már-már nemzeti szimbölum-
ként számon tartott ősi Röpalj páva ... dalnak.

"Minden új nóta a régiekből van lopva" - idézi 1898-ban Solymossy Sándor egy ci-
gányprímás szentencíajat.? A tapasztalat szerint hangszeres zenénkbe beépült
minden, ami a korábbi hagyományból használható volt. így az előbbi, nyersen
leegyszerüsítö megállapítást okkal értelmezhetjük úgy, hogy az írastalansagot
megőrzö, annak törvényeihez kitartóan alkalmazkodó cigányzenekarok fellépésével a
hangszeres zenében nem szűnt meg az összeköttetés ösréteg és ujabb stílusok között.

A "forrás-tisztaságra" - ahogy manapság mondanók - természetesen a múlt század-
ban is vigyáztak. A Tudományos Gyűjtemény 1823. évi évfolyamában olvashatjuk a
következöket: "...a'mely dalban vagy kesergés vagy méltóság nincs, az nem magyar",
vagy: "...a mái úgy nevezett magyar muzsikából csak a' vág öszve a' magyar valódi
géniusszal, mely az úgy nevezett Lassúé: a' Frisses pedig, mellynek nemcsak hangja de
gyűlölt neve is ellenkezik a' Lassú méltóságával, nem egyéb, mint korcsosítás, melly
osztán a' táncz korcsosításra is okot adott."8 Egy 1854-ben publikált cikk írója pedig
így panaszkodik: "A friss nótákat illetőleg, mióta magyar zenészeink, kivált a pestiek,
német mesterek által ígazíttatnak, annyira eltávolodtak a magyar nóták eredetisé-
gétöl, hogy a mai frissek nagyobbára inkább megjárják galopp- vagy polkának, mint
magyarnak." Ugyanez a cikkíró azt is nehezményezi, hogy: "A magyar kódát vagy
gyors cifrázatokat is kezdik már pesti zenészeink elhagyogatni. Ennek is anémet
mesterek által rajtok történt rafinírozás az oka."?

"Idegen kultüra hatása nélkül elsenyved a nemzeti kultűra" - ezek viszont Kodály
szavai, ugyanúgy, mint a következök: "Ezer éve Európához tartozunk. Ha nem akar-
juk, hogy ezt kétségbevonják, magunkévá kell tennünk a nyugat-európai zenei hagyo-
mány minden értékét."lO Ha nem is a Kodályéhoz hasonló megtervezettséggel és
igénnyel, a 19. századi "rafínírozók" - vagy inkább rafiníroztatök - is a nyugati zene
csúcsaihoz próbáltak közelebb jutni.
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A század közepétöl a magyar társadalom érdeklődése a hangszeres tánczene iránt
alábbhagyott, és a dalok felé fordult. A fordulat előidézésében természetesen ismét
szerepe volt nyugati impulzusoknak. Távolabbi impulzusként Herder nemzetközi
hatás ú népdalgyűjtő kezdeményét kell tekintetbe vennünk. A népdal nemzeti értéke
és a kultúra fejlesztésében való hasznosíthatósága Magyarországon is ennek nyomán
vált tudatossá. A közelebbi nyugati impulzus: az érdeklődés ott is a vokális zene felé
fordult.

A hagyományos magyar dalkincs természetesen nem felelt meg annak az eszmény-
nek, mely tőlünk nyugatra leginkább Schubert dalaiban öltött testet. Ahogy korábban
a hangszeres zenével leginkább a bécsi klasszicizmushoz próbáltak közeledni, úgy
azüttal is a nyugati színvonal elérése volt az óhajtott cél: fejlett dalirodalmat akartak
teremteni. Magyarországon azonban ehhez csak zeneileg képzetlen dilettánsok álltak
rendelkezésre. Ilyenből a század közepétöl kezdve mind több jelentkezett (Egressy,
Simonffy, Szentirmay, Dankö stb.). A sok esetben még kettat sem ismerő
földbirtokos vagy hivatalnok dalszerzök végül is nem nyugati értelemben vett
dalkompoziciókat hoztak létre, hanem egyszerű szerkezetű, népdalszerü dallamokat
és szövegeket. Vigyáztak azonban arra, hogy a dallamok sablonos nyugati
harmóniákkal kísérhetök legyenek - első látásra főleg ebben különbözött a 19.
századi népies dal (a "magyar nóta") a hagyományos parasztdaltól. A többi az előadók
dolga: az énekesé, aki a dalt - népdalként - a maga kedvére dalolja, de főleg a
cíganyzenekaré, mely a verbunkos-korszakban már többé-kevésbé elsajátított recept
szerint, azt improvizáltan harmonizálja, hangszereli, variálja. Bár a parasztság is
gyorsan átvette és magáénak tekintette e dalok nagy részét, Kodály és Bartók
igyekezett őket később gondosan elkülöníteni az igazi parasztdaloktól,

A 19. század első felének verbunkós-zenés magyarja, nemzetként, pótolni akarta,
amit a megelőző századokban elmulasztani kényszerült: újból fel akart zárkózni
Európahoz. Reformokat hajtott végre, és felemelkedése ügyében hősi tettek vállalá-
sára is készen állt. A magyarnótás magyar, a század második felében, - levert szabad-
ságharc után, de magasabb nemzeti pozícióból - a felemelkedésért már nem vállalt
nagyobb áldozatot, élvezte a nyugalmat; nem vette tudomásul a tespedés ig fajuló
nyugalom mögöu felgyülemlő és századunk elejére már mind erőteljesebben
érvényesülni is akarö újabb társadalmi - nemzeti - igényeket. Ezek az újabb igények
valóban a nemzet nagy többsége részéről jelentkeztek. Bartók és Kodály a nemzet
számára zenei anyanyelvként visszafogadásra javasolt parasztdalt népdalnak nevezte,
ezzel is jelezve, hogy a nemzet átfogó képviseletére csak az a zene lehet alkalmas,
mely a nép teljes törtenelmét végigkísérte. Hiszen a történeti előzmények is
tanúsítják: a zenei szájhagyomány csak azáltal válhat a nemzet számára hitelessé, ha
azt mindenki magáénak tekintheti s a legmagasabb igényű társadalmi törekvésekhez
is igazodni tud. Bartók és Kodály nemcsak a felszínre hozta és megismertette a
nemzettel annak legsajátabb zenéjét, hanem beépítette a művelödésbe és - főleg - a
kertárs zenébe. A nyomukba szegődö magyar értelmiség vílagmércén is lemérhette,
mi az a zene, amit saját képviseletére, legnemesebb törekvéseinek kifejezésére
elfogad. Ez a zene végső soron nem a pentatóniával, nem az ereszkedő dallamszerke-
zettel és dallamdiszeivel, nem is az eredeti paraszti előadással vált számunkra
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fontossá, hanem tanulságaival, asszimilálhatóságával, konvertibilitásával - azzal, ami
belőle világnyelvre is lefordítható. Nemzeti törekvéseinket kifejező erejéhez maga a
körülmény is hozzátartozik, hogy két legjobb képviselője egyben zenei világnagyság.
Egyetértéssei idézhetjük Bartóknak a régi népdalokra vonatkozó értékelését: "Kis
arányaiban éppoly tökéletesek, akárcsak a legnagyobb szabású zenei mestermű." De a
döntő mégis az, amit ugyancsak Bartók így fejez ki: "A népi zenének csak akkor van
művészi jelentősége, ha nagy formáló tehetség kezén tud a magasabb műzenébe
áthatolni és arra hatni." Jellemző, hogy a 30-as 40-es évek magyar értelmisége - főleg
természetesen a fiatalság - nem az akkor még eredetiben is gyakran hallható
parasztdalokat utánozta, hanem azokat a dalokatdaloita szívesen, amelyeket Bartók
és még inkább Kodály kompozicióiból - színpadi műveiböl, kórusműveiból (Székely
[onóból, HáT)' Jánosból, Székely keservesból, Mátrai képekból) - ismert meg.

A második világháború után a népdalos Magyarország álma hivatalosan is megvaló-
sulni látszott. A népzenét úgy tekintették, mint a demokrácia zenei megnyilvánulását:
a "nép" országában népdalt illik (sőt kell!) énekelni. A zeneszerzőktől egyszerű, nép-
dal-ihletésü kompozíciökat vártak, az iskolában a gyerekek népdalt énekeltek; népdal
szólt a hivatalos ünnepélyeken. Egyidőben még az éttermi cigányzenészeknek is elő
volt írva, hogy hagyományos repertoárjuk mellett bizonyos százalék parasztdalt
játsszanak. Ilyen körülmények között a népzenének Kodályék mozgalma által
népszerűsített része hamarosan elvesztette vonzerejét (mondhatnám: nemzetitörek-
vés-kifejező erejét). A fiatalok többsége elfordult tőle, a kitartó kisebbség pedig még
el nem koptatott lehetőségek után nézett. így jutott el a magyar nyelvterület zeneileg
kevésbé ismert tájainak felfedezéséhez, a paraszttánchoz, tánczenéhez és az eredeti
megszólalás hű utánzásához. E rokonszenves vállalkozás, a "táncház-mozgalom",
keretei az adott körülmények között aligha tágulhatnak nemzetivé, tevékenysége
nyomán azonban érezhetően felfrissült azok népzeneszemlélete, akik még kitartanak
a nemzeti hagyományok mellett. Egy dologban feltétlenül előre is mutat ez a tevé-
kenység: nemcsak arra irányul, ami elválaszt bennünket más népektől, hanem arra is,
ami összeköt: a táncházasok előítélet nélkül ismerkednek más népek, főleg a szom-
szédok zenéjével és táncaival - ahogy ezt már Bartók is tette.
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Etnográfia és művészet: finnek és magyarok

Keserű Katalin

Az alábbiakban néhány ismert adatot a népmüvészet és grand art találkozásának
történetéből újabb szempont szerint vízsgalok azért, hogy kiderüljön egyrészt: elő-
fordul, hogy igazi etnográfusok idéznek elő olyan mozgalmat, ami azután egy későbbi
etnográfusnak esetleg nem tetszik; másrészt: a Kunstwollen jegyében létrejött alkotá-
sokat, még ha teóriák fűződnek is születésükhöz vagy éppen meghatározható
néprajzi forrásokra támaszkodnak, nem szerenesés csupán ideológiatörténeti vagy
tudománytörténeti szempontból vizsgálni, megítélni.

A nemzeti művészet igénye már a felvilágosodás idején felmerült Magyarországon,
s hamarosan főbb témái (nép, táj, történelem, mondavilág) is körvonalazódtak.
Stiláris forrásait a historizmus idején, a 19. század derekán a középkori művészet
bizonyos elemeiben, majd később a magyar népmüvészetben fedezték fel. A nemze-
tinek ez utóbbi, a népivel való azonosításában és így a népi kultúra, mint a művészet
anyanyelve kutatásában Finnország nyújtott példát Magyarországnak.

Köszönhetö ez annak, hogy - amint Matti Klinge írja - a történelem szinte
hiányzott a finnek hazafogaimából, viszont a népi kultüra a nemzet önazonosításának
alapja lehetett a századfordulón. így a finn nemzeti müvelödésben meghatározó volt
a néprajz szerepe, míg Magyarországon háttérbe szorult a történetkutatás mellett. A
parasztság helyzetének rokonsága, a népi kultúra erőssége azonban a két országban
közössé tette azt a törekvést, hogy akár egyetemes, akár nemzeti szempontból a népi
kultúrában a történelem hordalékaitól mentes, "tiszta forrást" találjanak a müvészet,
a kultúra, az élet építéséhez. Magyarországon a nemzeti müvészet e második,
népmüvészetre alapozott programja e szemlélet jegyében bontakozott ki.

A képző- és íparművészet, építészet számára természetesen mindaz hasznosítható
volt, amit az etnográfia felkutatott, valódi élményt azonban az alkoték saját "felfede-
zései", gyüjtései jelentettek, közvetlen találkozásaik a müvészetet kifogyhatatlanul és
magától értetödö folytonossággal termelő parasztsággal, melynek életét a művészet-
tel összefonódva látták és láttatták, az egyes népmüvészeti munkákban pedig a kom-
ponálás sajátságait és a motívumok funkcióját, jelentését kutatták, összhangban az új
képszerkezetet kereső szecesszióval és az emberiség közös alapélményeit létszimbó-
lumokba fogalmazó szimbolizmussal. A nép művészete késztette őket csodálatra, s
azon felfedezés öröme töltötte el őket, hogy ezzel a kinccsel Magyarország rendel-
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kezik. Maguk is olyan nyelven akartak megszólalni, mely a nép művészetéhez hason-
lóan egyszerre egyetemes és sajátos.

Mégis ki kell emelnünk néhány etnográfus jelentöségét e művészeti mozgalom elő-
készítésében, mégpedig azokét, akik a finn-magyar rokonság jegyében e két ország
között kibontakozó 19. századi kapcsolatokat tovább erösítették, s a finn népi
nemzetszemléletet Magyarország elé példának állították: Vikár Bélát és Jankó
Jánost. Vikár 1889-ben utazott Karéliába, aKalevala s az 1-2 év múlva kibontakozó,
karélianizmus néven ismert művészeti mozgalom szülöföldjére, mely példájává vált
Kalotaszegre vándorló művészeinknek. Jankó János 1896-os finnországi
útibeszámolója viszont a kulturális kormányzatot nyerte meg a népművészet
"felfedezésének" támogatására. A finn művészet századfordulón kibontakozó virág-
kora nemzeti romantika néven ismeretes. Az addig provinciális finn művészet nagy-
korúsításának igénye munkálkodott képviselöiben, amit eredeti, hazai nyersanyagból
láttak megvalósíthatónak. E nyersanyag: a népművészet iránti "szakszerű" érdeklő-
dés átplántálásával a magyar népies szecesszióban is megjelent a nemzeti stílus
gondolata.

A "finom naturalizmus" internacionális stílusában fogant népi életképfestészet a
finn festők kezén megváltozott. A finn művészek a sajátos finn tájban, a Kalevalában
sa karéliai népmüvészetben olyan eredeti világot találtak, aminek vonásai átütöttek a
különbözö, Nyugat-Európában tanult stílusok mezén. Festészetük eredetisége a táj
és nép olyan össze fonásából született, mely a mítoszokat élőként mutatja fel. Erre
Magyarországon alig találunk példát (Iványi Grünwald Béla: Isten kardja 1899.), mert
a magyar mondavilág történetisége s a tudomány által feltárt volta miatt, kevésbé
kötödik az élethez. Életre keltése inkább népi díszítömotívumokként fennmaradt
mitológiai elemekből volt lehetséges a néplélek mélyeit feltáró népballadák és
nemzeti eposzkísérletek (Arany János: Buda halála) szellemében. Ezeket a
motívumokat szolgáltatta a földrajzi-gazdasági elszigeteltségében Karéliához
hasonlítható erdélyi Kalotaszeg.

Az Axeli Gallén-Kallela 189O-es karéliai utazása nyomán kibontakozó
karélianizmus eredményének nemcsak a festö életművét tekinthetjük, beleértve saját
tervezésű, karéliai stílusban fogant műteremházát (Kalela) is, hanem a karéliai faépí-
tészet megjelenését a műépítészetben, amely struktúrájában és funkcionalizmus ával
gyökeresen eltért az addigi, európai téglaépítészeti stílusokat imitáló finn faépí-
tészettől. (A festö, Pekka Halonen még maga tervezte karéliai stílusú házát
Tuusulában 1899-1902-ben, de Sibelius házát, Ainolát már Lars Sonck építette 1904-
ben Jarvenpaaben, s a Gesel-lius-Lindgren-Saarinen építésztriász közös, hvittráski
műteremháza eredeti, 1903-as állapotában is tartalmazott karéliai elemeket.)

A magyar képzőművészek és építészek módszeresen e század elejétől jártak Kalo-
taszegre. Mozgalmuk elsősorban publikációkat eredményezett, müvészetet inspiráló
céllal, a gyűjtőutakat támogató minisztériumi tisztviselő: Koronghy Lippich Elek
1903-as cíkkétöl Körösföi-Kriesch Aladár 1916-os írásáig a Magyar Iparművészet CÍ-

mű folyóiratban. Kiemelkedik közülük A kalotaszegi magyar népmüvészet c. kötet Ma-
lonyay Dezső szerkesztésében, A magyar nép müvészete c. sorozat első darabjaként
(1907). Illusztrációs anyagát a gödöllői művésztelep 1901-tőllazán, 1904-t61, e munka
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következtében szorosan együttműködő tagjai gyűjtötték össze. (Vezetőjük, Kriesch
Aladár talán éppen a finn festő példájára, aki svéd Gallén neve mellé emelte anyai
nevét, választotta Körösföi művésznevét egy kalotaszegi faluról 1907-ben, osztrák
hangzás ú neve elé, akkor, amikor Gallén-Kallelával közös kalotaszegi úton vett
részt.) Művészetükben a finn mozgalom hatása ettől kezdve követhetö nyomon.

A kertars finn müvészt első jelentős bemutatkozása Magyarországon az Országos
Magyar Képzőművészeti Társulat 1906(7-es téli tárlatán történt, ezért fordulópont-
nak tekinthetjük. Hivatalos felkérésre, Axeli Gallén-Kallela szervezésében a legjelen-
tősebb finn müvészek szerepeltek, tizenketten, külön csoportot alkotva a többi
skandináv művész között. A katalógus Gallén-Kallelától és Albert Edelfelttöl, ki
Munkácsy párizsi műtermének gyakori vendége, később Gallén-Kallela tanára volt,
hozott 1-1 reprodukciót. A kiállítás kapcsán látogatott Magyarországra 1907
februárjában Gallén-Kallela, azért is, hogy Vikár Béla magyar Kalevala-kiadásának
illusztrálasát előkészítse. Hivatalos (Koronghy Lippich) és baráti (gödöllői)
fogadtatása egyaránt lelkes volt. Márciusban vitték gödöllői barátai (Körösföi Kriesch
Aladár, Nagy Sándor, Thoroczkai-Wigand Ede) és Edvi Illés Aladár, Yrjö Liipola
Kalotaszegre. Gallén-Kallela magyarországi tartózkodása alatt a Könyves Kálmán cég
nemzetközi metszet-kiállításán is szerepelt. Sikerein felbuzdulva Koronghy egy, a
finn müvészet történetét átfogóan ismertető könyvet kért J. Öhquisttől, aki még az
évben Budapestre utazott meglátogatva Gallén-Kallela barátait is. Ugyanezen évben
Finnországba látogatott, és Gallén-Kallelával, Saarinenékkel barátságot kötött az
építész Jánszky Béla s az iparmüvész-szobrasz-építész Maróti Géza.

1908 tavaszán Gallén-Kallela ismét, hosszasabban tartózkodott Budapesten, egy
időben Saarinennel, mivel a Szépmüvészeti Múzeum Grafikai Osztálya kiállítást ren-
dezett 473 művéból, óriási sikerrel (100 ezer látogatóval). Ehhez hozzájárult. hogy a
Magyar Iparművészet 1908-as első száma finn számként jelent meg, Koronghy A fin-
nek és a finn müvészet c. tanulmányával, szamos reprodukcióval az 1900-as párizsi vi-
lágkiállítás finn pavilonjaröl, a GLS-iroda épületeiröl, Lars Sonck házairól és Gallén-
Kallela műteremházáról. A fotókat Maróti gyűjtötte össze. Bízvást állíthatjuk, hogy
Gallén-Kallela lenyűgöző és eredeti egyénisége, stílusa, építészkoílégaínak középkori
és népi hagyományt ötvöző, az anyagok tekintetében is helyi tradícióra támaszkodó
munkássága körvonalazta a cikkek szerzöi előtt a népiré alapozott nemzeti stílus új
tartalmat, Legalábbis erre enged következtetni Koronghy tanulmánya, mely a finn
nemzeti kultúra rnegerösödéséröl, forrásairól szólt, valamint Körösföi írása a Művé-
szet c. folyóiratban Gallén-Kallela Axeli müvészetérál - vagy a nagy passzi6r61 és az ősi
szimbólumok jelentőségéről címmel. Ettől fogva a finn művészetre, mint nemzeti stí-
lusteremtőre példaként hivatkoznak a fontosabb publikációkban, mint Koronghy A
müvészetek és a stílus címűben (Magyar Iparművészet 1908), Kós Károly a Nemzeti
müvészet Címűben (ugyanott 1910.).

Átfutva a kapcsolatok további történetér: Gallén-Kallela szamos képet festett Ma-
gyarországon művész es mecénás barátairól, mint a gödöllői Remsey Jenőröl (isme-
retlen helyen), Zichy Istvánról (két portréja a tarvaspaai Gallén-Kallela
Müzeumban), a Magyarországon dolgozó finn szobrászról, Liipoláról, valamint
Koronghyról stb. A Szépmüvészeti Múzeum szép számmal vásárolt műveiből.
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Megjelent a Kullervo énekei is Vikár Béla fordításában, Gallén-Kallela címlapjaval. A
Művészet 191O-ban üjabb finn ismertetést közölt Silvantó Reicotöl A képz6mű-
vészetek támogatása Finnországban címmel. 1911-ben Magyarországon járt Saarinen.
Valószínű leg közreműködött a Nemzeti Színház tervpályázatának zsűrijében s a
várostervezők budapesti szemináriumán (budapesti városrendezési terveit 1912-ben
tették közzé az Új Élet c. folyóiratban). 1911-ben jelent meg Öhquist könyve a
Finnek müvészete címmel, s ekkor látogatta meg a szerzöt, valamint Saarinenéket,
Gallén-Kallelát Finnországban Thoroczkai- Wigand Ede. Gallén-Kallela vele közösen
készítette új, tarvaspaai műterem-házának kis makettjét (ma a múzeumban). Gallén-
Kallela 1914-ben szerepelt ismét csoportos kiállftáson Budapesten. A Saarinen-
család pedig többször is vendégeskedett Maróti 1913-ban felépült zebegényi
villájában.

A müvészeti kapcsolatok szorosabbá válásának hatása is 1906n-től mutathatö ki, a
gödöllői müvésztelep tevékenységében a faliszönyegeken mérhetö le. (Természete-
sen számolva a norvég, svéd szönyegművészet hatásával is.) Az előző évek életképi,
allegorikus témái helyett ugyanis népi és mondai, stilizált elemek jelennek meg
rajtuk. Ilyen a magyarság eredetmondájára utalö népi szarvasmotívum, illetve az
életfa (később fejfaként is). Mindkettö létszimbólum. (Körösföi: Szarvasok 1907.,
1913.; Szumák párna 1908 k.; Sasok a hős sírjafelett 1918.; Nagy Sándor: Toldi 1917.)
Megjelennek a nemzeti mitológia történelmi alakjai is, de úgy, hogy népmüvészeti
motívumok kapnak szerepet megformálásukban, élővé varázsolásukban (Nagy Sán-
dor: Ildikó 1908., Attila hazatérése vadászatról 1908 k.), a gödöllöiektöl függetlenül
Kös Károly Atila királrál ének círnű, a székelység magarahagyatousagat, sorsát
balladaba tömörítő, illusztrált versében (1909.). S ha nem is mitikusnak, de időt-
lennek látjuk Körösföi Kalotaszegi asszonyok c. szönyegén a népi díszítőmotívumok
segítségével megjelenített alakokat, életüket.

A hun-magyar mondai hagyományokkal ekkor kezdtek el intenzívebben
foglalkozni Gödöllön, a művészet minden ágában. Ennek volt ugyan saját előzménye
is a historizáló akadémizmuson nevelkedett mesterek esetében (Székely Bartalan
munkái nyomán), de az az igény, hogy élő népi sajátosságokkal elevenítsék meg a
mítoszt, annak egyetemes emberi vonásait, mély rétegeit, finn ösztönzésre erösödött
meg. (Körösíöi Gallén-Kallelaról írva fogalmazta meg a népi motívumok jelentöségét
a kultúra folyamatosságának bizonyításában és fenntartásában, a népmüvészet élettel
való azonosságát viszont A népmüveszetrot c. írásában a Magyar Iparmüvészetben
1913-ban.) Ez a törekvés valösult meg Thoroczkai színes ablakain a marosvásárhelyi
kultúrpalotában (1913.), amit egy grafikai sorozat előzött meg (Hajdanában,
régesrégen 1910.). A hun mondai helyszínek, események élő erdélyi környezetben,
népi életképekként, épületekként jelennek meg. Igaz, ez a módszer különbözik a finn
Kalevala-feldolgozásoktól, mert életre keltett, s nem élő a legenda, még a
népmüvészet historizálása útján sem. Talán közelebb állnak finn példáinkhoz Nagy
Sándor ugyancsak marosvásárhelyi ablakai: archetipikus népi (balladai) történetek
feldolgozásai a szecessziö-szimbolizmus egyetemes nyelvén.

Gallén-Kallela és a finn kiállítás hatása tehát inkább szellemi volt mint stiláris.
Mégsem zár ható ki, hogy a finn festö művészete közvetlenül is hatott például
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Körösföire (a Lemminkeinen anyja 1896. cseng vissza gyermeke halálakor festett Ego
sum Via, Veritas et Vita c. képén 1903., a Sampos forsvarare 1895. öregje
marosvásárhelyi freskójának táltos-alakján 1913.), Nagy Sándorra (Kullervo a bosszú
útjára indul c. falképének dekoratív síkszerüsége az előképe Attila hazatérése
vadászatról c. szönyegének).

Építészeink pontosabban követték a finn stílust, aminek hatása elsősorban a Finn-
országban (de egész Skandináviában is) tradicionális építőanyagok: a fa és kö hazai
elterjedésén mérhetö le. A finn nemzeti stílusban betöltött szerepüket Ritva Ware,
illetve Si ten Ringbom dolgozta fel. A fa - kalotaszegi és más gyűjtőutak hatására
(Czakó Elemér: Magyar temet6i fejfák, Magyar Iparmüvészet 1902., Nagy Sándor:
Dunántúli faoszlopok, ugyanott 1903.), - mint szerkezeti, térlefedő és tértagoló elem a
gödöllöiek enteríörjeíben már a századelőn megjelent (Körösföí: Müterem 1905.;
Nagy Sándor: Müvészember otthona 1906. stb.). Thoroczkai volt azonban az első, aki a
népi faépítészetet egészében mintául választotta. 1907-es Az én[alum c. grafikai
ciklusa ideálterv, de a következö években (az 1. világháborúig) a kormány Erdélyt
segélyezö Székely-akciója keretében számos torockói típusú boronafalas épületet is
építhetett erdélyi falvakban, illetve városi villákként. Munkáiban az erdélyi népi épí-
tészet és a karélianizmus tanulságai a századforduló házideáljának, a tradicionális
angol családi háztípusnak sajátságaival ötvözödnek, amint ez megfigyelhető az
említett finn építészek korábbi müvein is. Az angol tradicionalizmus hasonlóképpen
szervült a finn hatásra nemzeti tradíciónak tartott népi építészet elemeihez a Fiatal
építészek tevékenységében. A Fiatalok forrása is a kalotaszegi építészet volt: Kozma
Lajos, Jánszky Béla, Tátray Lajos 1905-ben jártak először ott, Kös Károly pedig
onnan származott (Kós forrásait tartalmazza Régi Kalotaszeg c. illusztrált könyve,
1911.; boronafalazással készült részletek találhatók két sztánai házán, a Gyilkos-to
melletti csiki szanatóriumán. Az ugyancsak "Fiatal" Györgyi Dénes kastélytervén a fa
mellett a köfalazás uralkodik.)

A gránitban gazdag Skandináviában a köépítészet a középkorig visszanyúló
tradíció. A századforduló finn építészei a falak külsö burkolásaként elevenítették fel
ezt a hagyományt. A kőben sokkal szegényebb Magyarországon a kö alkalmazása -
els6sorban az épületek lábazatának, földszint jének falazásához - Sonck épületei
(például a helsinki Telefon Társaság épülete 1903-1905.) nyomán terjedt el a
Fiatalok munkáin. A felsőbb szinteken csak jelzésszerűen használtak úsztatott
köveket a hvittraski műteremház saroktornyának mintajara. (Kós-Zrumeczky: óbudai
ref. paplak 1908-1909., Kós-Györgyí: Városmajor úti iskola 1910-1912., a budapesti
Wekerle-telep épületei, Zrumeczky Dezső Áldás utcai iskolája 1911-1912, Mende
Valér kecskeméti Református teológiája 1910-1913, Györgyi kassai Test-haz terve
1911.) Egyedül Kós későbbi, fejérdi temploma (I920-as évek) kapott egészében
köburkolatot. Az egyébként plasztikailag változatos épületeken a kőfalazás gyakorta
kökerítésbe fut át, mint Sonck Eira kórházánál (1905.), hogy egységbe foglalja az
épületet (Kós óbudai, városmajori épülete, kolozsvári Monostori úti temploma, zebe-
gényi terve). A Fiatalok enyhén historizáló épülettípusaiban kapott a kö markánsabb
szerepet: Fischer József vadászkastélyán az 191O-es bécsi vadászati világkiállításon,
Györgyi Vidéki nagy udvarház tervén 1910 k., Bábolnay József Udvarházfenyvesek kozt
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c. hallgatói tervén 1908-b;~n. Ezek a rnunkak a GLS iroda nagy villainak középkori
elemeket is feleleveníté stílusával rokonok. A középkorira és népire alapozott finn
nemzeti stíluseszmény feltehetően Marótin keresztül hatott a Fiatalokra, akiknek a
Műegyetemen 1905-től mintázást tanított. Mindenesetre Kös már emlitett, Nemzeti
müvészet c. nagy tanulmánya ennek magyar megfogalmazása volt, s első önálló
munkája, saját sztánai háza a hvittraski müteremház szerény követöjének látszik.

Kós ugyanebben az írásában említi példaként a GLS iroda 1900-as párizsi világ ki-
állítási pavilonját. Jóval később Györgyi Dénes a Két nemzedék kou c. visszaemlékezé-
sében is meghatározónak nevezi munkásságukhan. Ezért is említésre méltö a közép-
kori hagyományt örzö templomtoronnyal kombinált magyar müzeumépület: Kós
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeuma (1912.), mely a templomot formázó
párizsi pavilont és a GLS iroda helsinki Nemzeti Múzeumát (1901-1910.) egyként
előzményének vallhatja.

A részletformák tekintetében figyelemre méltó az erdélyi református templomok
és Sonck tamperei dómjának (1907.) együttes hatása templomépítészetünkre. A
zömök, kockafejes oszlopok egyaránt megjelennek Kós zebegényi és Monostori úti
templomában, valamint Árkay budapesti fasori ref. templomának első tervein. A
finnek háromszögű oromzatba foglalt félköríves gazdag díszű kapuzatai a magyar
kiállítási épületekre hatottak. (Maróti művészeti pavilonja a pécsi országos kiállításon
1907., Velencében épült állandó magyar mücsamoka 1909., Györgyi
mozgóképszínház terve 1908.) Erősen stilizálva Lajta Béla izraelita szeretetházán
(1906-1907.) és a fasori templomon (1912-1913.) jelent meg. A belső terek
koporsólefedése Sonck mintájára (Magánbank 1904.) terjedt el az ezt a formát addig
nem ismerő magyar építészetben: Lajta Malonyaynak tervezett villájában, a
zebegényi templomban, az Áldás utcai iskola torna termében. Szélesebb körű volt a
változatos entertörökben gazdag alaprajz használata, a külvilággal való sokféle
kapcsolatteremtés, és ennek következtében a plasztikus, élő homlokzat, ami egész
sorát ereményezte a Sonck és a GLS iroda bérházaihoz hasonló megoldásoknak
Magyarországon, elsősorban Budapesten.

A magyar népies szecesszió tehát sok szalon kötödik a finn nemzeti romantikához.
E kötödés elöidézöi közt számon tarthat juk a kor általános törekvéseit, az érintett
országokban hasonló társadalmi mozgalmakat, Európa peremvidékeinek sajátos.
erőteljes helyi kultúrával való felzárkózási szándékát a Nyugathoz, a helyi
hagyományok gazdaságának, erejének felfedezését az angol modernizmus tradicío-
nalizmusának hatására, a hagyomány (középkori, népi) alapvető hasonlóságaból kö-
vetkezö stiláris megfeleléseket, amelyek természetesen kiterjeszthetök más skan-
dináv, közép- és kelet-európai országok kortárs művészetére is. Ezért mondhatjuk,
hogy a századforduló finn vagy magyar művészete része a szecesszió eddig nem
tárgyalt, nemzeti helyett inkább regionálisnak vagy vernakulárisnak nevezhető
irányának, ami Europa peremén született, ilyképpen megszüntetve a szülöföld perem
voltát.

E regionális stílusok további sorsa azonban már nem ilyen egységes. Finn-magyar
viszonylatban találkozásuk arra az idöszakra esik, amikor Finnország a független
kultúr-nemzet gondolatát ápolta, ami részben a kor Magyarországát is jellemezte. A
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Finnországban már a század első évtizedében jelentkező, a nemzeti stílus törekvést
felváltó európai tájékozódás megtisztítva őrizte meg az 1917-ben önálló
államnemzetté lett ország rnüvészeti hagyományának sajátságait. Magyarországon
azonban a megoldatlan problémák halmozódása, a társadalom sokarcúsága, a
társadalmi rétegek nagyarányú változásai, így a problémák megoldására tett
javaslatok sokfélesége következtében nem született homogén kultúra. A népies
szecesszíö mesterei közül is kevesen (Lajta, Györgyi, Kozma) járták meg az értékeket
megörzö formai egyszerüsödés útját. így a funkcionális modernizmus finnországi,
organikus kialakulásával szemben Magyarországon egyrészt a regionális stílus tovább-
élésének, másrészt a modernizmus hazai hagyományoktól független megjelenésének
lehetünk tanúi.



Nemzeti, népi törekvések a magyar iparművészetben a századfordulón

Kiss Éva

Türelmetlenség, kiváncsiság, remény és izgalom, az újnak szenvedélyes akarása és a
múlttal való teljes szembefordulás jellemezte a századvég és század elő művészetét
Magyarországon. Az ország a 19. század kudarcot vallott nagy forradalma és szabad-
ságharca után lassan ocsúdva és nehéz belső vívódások árán vállalta az 1867-es
kiegyezést a Habsburg házzal, melynek következményeképpen létrejött az Osztrák-
Magyar Monarchia.

A kiegyezés után fokozatos konszolidáció indult meg, az egész gazdasági és
társadalmi életet átható pezsgés, fellendülés volt tapasztalható, mely a szellemi élet
területén is éreztette hatását. A fejlődő korszak szaporodó üzleti vállalkozásai és
kulturális célú létesítményei kedveztek a kézműipar különbözö ágainak és a művészi
környezetalakítás lehetőségeinek. Ez volt az az időszak müvészetünk történetében,
amikor a magyar íparmüvészet rohamos fejlödése bekövetkezett, és az építészettel,
festészettel, szobrászattallassan azonos rangra emelkedett.

Pulszky Károly, az Országos Képtár első igazgatója már a SO-as években megál-
lapítja, hogy 1873-ban "a bécsi világtárlat ez irányban Magyarországra közvetett úton
lényeges változást idézett elő, oly körök figyelmét is felhívta az ipari és az iparművé-
szeti mozgalmakra és teendőkre, melyek addig egyéb fontos teendőkkel elfoglalva, e
kérdésre figyelmet alig fordítottak."!

Csakhamar létrejöttek az iparművészeti élet intézményei: az Iparművészeti Mú-
zeum, az Iparművészeti Iskola és az Iparművészeti Társulat. A múzeumnak és a tár-
sulatnak közös közlönye volt a Művészi Ipar c. folyóirat, melynek első évfolyama
1885/86-ban látott napvilágot. Ebben a kötetben részletes elemzés jelent meg az
1885-ös országos tárlatról, melyről a jelentés előterjesztője megjegyzi, hogy Magyar-
országnak "csekély, de szép művészi ipara" van, "a nyugati kultúrállamokhoz képest
még mindig nagyon gazdag, festői népies haziíparral.v Ugyancsak Pulszky Károlytól
tudjuk, hogy már az 1885-ös országos tárlat előtt szakértőkből álló tanácskozótestület
gyűlt össze, a magyar ízlés megálíapításara.é A Művészi Ipar helyébe 1897-től a sok
évtizeden át megjelenő nívös szakfolyóirat, a Magyar Iparmüvészet lépett. Első
számában megjelenő programnyilatkozata szerint célja, "a magyar közönség körében
a jó ízlést érvényrejuttatni s ott megszilárdítani, az érzéket a szép formák iránt
fölébreszteni és tovább müvelni, a müvészeti alkotások iránt az érdeklódest minél ál-
talánosabbá tenni, elmozdítani mindent, ami föltétele, hogy hazai iparunk művészileg
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fejlődjék és a jó ízléssel, a szép formákkal együtt, sőt azok által a nemzet gazdagsá-
gának egyik forrása és a magyar faj lételenek egyik biztosítéka legyen." A müipar és
az ízlés felvirágoztatása mellett pedig a fő célkitűzés így hangzik: "igyekezünk
iparművészeti alkotásainknak nemzeti zamatot adní"."

A századforduló művészei ugyanis fennen hirdették a múlttal való szembefordu-
lásukat, az új, az egyéni utak keresését. Ez az önallósodási vágy azonban elsősorban a
történeti stílusokban való tobzódás ra vonatkozott. A historizáló eloképek helyébe új
hagyománykincs, a népmüvészettöl inspirált ornamentika lépett. A régivel való ma-
kacs szembeszegülés tehát a másfajta réginek a felfedezésével párosuli.

Az újításvágytól fűlött múvészetteremtö akarat a nép ősi erejű eredetiségében bíz-
va ebből a kultúrkincsből kívánta megteremteni saját, immár az új korszak nyelvén
megszólaló művészetét. A fiatal művészek gyűjtő utakra indultak, hogy a múlt bék-
lyóitól végre megszabadulva az újonnan felfedezett hagyomány forrásából merítve
erősítsék a nemzeti tudatot.

Mindez az igyekezet a függetlenségéért évszázadokig küzdö Magyarországon külön
hangsúlyt kapott. Hiszen a dualizmus ellenére a kiegyezés utáni években is a nagy
rivális, Bécs, uralta a kereskedelmi piacot nemcsak a Monarchián belül, de idehaza
szintén. Szarnos patriotizmustói fűtött propaganda ÍZű írás látott napvilágot ezekben
az években, mely azt sürgette, hogy a magyar megrendelök minden területen hazai
tervezőket és kivitelezöket foglalkoztassanak: "Lássák meg mindenen, hogy nem a
külföld ránk tukmált lim-lomja az, amit a mi környzetünknek óhajtunk, hanem hogy
tudnak nekünk való, jellemünket, szokásainkat, fajbeli érzéseinket is kifejező művé-
szi környezetet is alkotni."5

Természetesen a magyar szecessziós iparmüvészet, amely ezekben az években
valóban szepen nyíló virágba szökkent, felszívta magába a kortárs európai hatásokat,
és azokat a nemzeti kultúra hagyománykincsével ötvözve kereste és találta meg saját
hangját. Lyka Károly már 1902-ben alapos tanulmányt szentelt a szecessziós stílus és
a magyar stílus céljainak elemzésére, melyben félreérthetetlenül szögezi le: "Látjuk,
hogy nálunk jóformán szöröl-szöra ugyanaz történt, a mi külföldön. Hogy tehát a
'szecesszió-nak és a 'magyar stílus'vnak (a közkeletű elnevezést használjuk) az
eredete ugyanaz, és hasonló, sőt közös a sorsuk is, a mely eddigi rövid pályafutásukon
kísérte. Az tehát, a mit általában szecessziós stílus törekvéseknek szoktak mondani,
eredetében, lényegében és hatásában azonos azzal, a mit általában magyar
stílus törekvéseknek szoktak mondani... Kevésbé adhat félreértésre ürügyet, ha a fönt
vázoltak alapján azt mondjuk, hogy a magyar művészek stílus törekvése lényegében
azonos a külföldi művészek modern törekvésevel. Hogy tehát ezek fedik egymást és
éppen nem állíthatók egymással szembe."

A népmüvészet felfedezése nyilván mást jelentett a hivatalos magyarországi művé-
szetpolitika és politika irányítói számára, mint amit a századelőn indulö alkotógárda
elképzeléseiben jelenthetett. Míg a művészetpolitika a népmüvészetböl merítö új tö-
rekvésekben a specifikus magyar, nemzeti jelleg eredetiségét kívánta hangsúlyozni,
látni és láttatni, addig a művészek a józan szerkesztés és ökonómia, aracionális
gondolkodás vagy éppen a bővérű díszítő fantázia lehetőségeit üdvözölték benne.
Népies ösztönzésű műveikben párosul a szecesszió minden régivel való
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szembefordulásának igénye a népi kultúra hagyományának tiszteletével. A kettősség
azonban legjobb művészeink munkásságában nem vezetett bántó eUentmondáshoz
vagy disszonanciához. Sikerült megtalálniuk a helyes arányt a népmüvészet dekoratív
eszköztára vagy éppen racionális építés módja és a megbízható minöségi kézműves-
megoldások között.

Hogy a magyarországi iparmüvészet a francia és belga art nouveau szeszélyes szer-
telensége helyett az európai hatások közül azokat integrálta, amelyek a józan, logikus
építkezés és az anyagszerűség elvéhez kapcsolhatók, az feltehetően valóban az e
területhez, ennek népéhez füzödö ízlésból és gondolkodásból fakad.

Az európai hatások közül hármat kell kiemelni: az angol és skót hatást, a
münchenit és a bécsit. Az előző a választásból, az utóbbi kettő nyilván a földrajzi és
történelmi-nyelvi összekapcsolódásból adódott.

A Magyar Iparrnüvészet már 1897-ben hírül adja, hogy a városligeti iparcsarnokban
Chippendale és Sheraton modorában készült bútorokat állítottak ki. A kereskedelmi
miniszter Angliában vásároltatta őket, hogy mintául szolgáljanak asztalosaínknak.?

Tanulságos az Atzél Béla bárónak és Gelléri Mórnak, az iparegyesület igazga-
tójának 1898-ban lezajlott tollharca, mely annak kapcsán kerekedett, hogy Atzél a
budapesti Park Klub és az Országos Kaszinó számára angol bútorokat vásárolt Lon-
donban. Gelléri szenvedélyes cikkben támadja meg, és felszólitja a mecénásokat,
hogy ne mintákat hozzanak, hanem készírtessenek itthon, de magyar stílusban.

A mintául kiállított tárgyakon kívül az Iparművészeti Múzeum és az Iparművészeti
Társulat tudatosan is kereste az angol kapcsolatokat. Először 1895-ben, majd 1900-
ban rendezték meg a múzeumban Walter Crane kiállítását, 1901-ben pedig brit ipar-
művészeti kiállítás nyílt meg ugyanott, amelyen a skótok is részt vettek. Ezt megelő-
zőleg az Angliában kevés megértéssel fogadott glasgowi iskola művészei
(Mackintosh, Margaret és Frances MacDonald, McNair és a többiek) 1900-ban
közösen állítottak ki Bécsben a szecesszionistákkal, és a császárváros haladó
művészei körében törekvéseik nem csupán sikerre, de rezonanciára is találtak.
Eleganciájuk, finoman színezett felületeik, tiszta vonalvezetésük Klimt és köre
dekorativitásának lett ösztönzöje, a tárgyaikon megjelenő egyszerű, geometrikus,
síkokból építkező formaalkotás Wagner és Loos racionalizmusát inspirálta. Az ango-
loktól és elsősorban a glasgowi iskola tagjaitól származó racionális hang és tartózkodó
elegancia, mely a bécsieket is jellemezte, osztrák közvetítéssel terjedt el a
kontinensen.

Az osztrák szecessziós építészet és íparmüvészet, mely jelentkezésétöl kezdve
egyéni, józan és konstruktív hangon szélalt meg, igen nagy hatással volt a Monarchia
országaira és igy a magyar tárgyformálás fejlődésére is.

Ez a hatás feltehetően sokkal intezívebb volt, mint azt a magyarországi művészet-
történeti kutatás feltételezte. Ybl Ervin már 1944-ben utalt rá a szecesszió jelentősé-
gével foglalkozó tanulmányában, hogy a bécsi szecesszió és Ottó Wagner stílusa sok
helyen rányomta bélyegét Budapest építészetére. "Ezt mutatják az új arányok, a
magas, keskeny nyílások, a klasszicizáló, kissé egyiptomizáló elemek, a burkolások
kedvelése, a dekoratív hatások keresése, a szögletes vagy hirtelen megtörö vonalú
ornamentumok egyes épületeken nálunk is szóhoz jutottak... a díszítő elemek
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vonalvezetése stilizált, idegesen dekadens volt. A régi stílusokból átvett elemeket is
kiemelték... Csak egy óriási műveltségi korszak végnapjaíban, összeomlás előtt
gondolkodhatnak így a müvészek. Erre mutat a figurálisban a dekandens szépségek
keresése, az erotika beteges hangsúlyozása... Ez volt Bécs utolsó fellobbanása,
farsangja a nagy összeomlás előte8

Az osztrák hatás magyarországi érvényesülésének elsödleges oka történelmi össze-
tartozásunk volt. Bécsben sok magyar művésznövendék tanult. Teofil Hansen tanít-
ványa volt Fellner Sándor, Ottö Wagnernél tanult többek között Medgyaszay István,
de Bécsben szerzett képesítést Divéky József Mátrai Béla, Rigele Alajos, Simay
Imre, Kövesházi-Kalmár Elza, Sídló Ferenc és még nagyon sok magyar művész,
akiknek szerepe jelentős volt mindkét ország kiállításain.

Magyar művészek és müvészcsoportok rendszeresen állítottak ki és működtek
Bécsben. Jelentős bécsi müvészegyesülés volt az 1900 és 1938 között működő Hagen-
bund, melynek tíznél több magyar tagja volt. Alapítói között szerepel a
püspökiadányi születésű Goltz Sándor Demetrius, aki 1906-ban a Hagenbund elnöke
lett, és díszlettervezőként dolgozott a bécsi Burgtheaternél, de tagjai között voltak a
magyar Simay Imre, Kövesházi-Kalmár Elza, Lesznai Anna, Ferenczy Béni is. A
KÉVE müvészet-csoport kiállítását is a Hagenbund meghívására rendezték meg
Bécsben 1910-ben, ahol 32 magyar művész mutatta be műveit (közöttük Kozma
Lajos, Dénes Valy, Gara Arnold, Málnai Béla, Szablya-Frischauf Ferenc). A szobrász
Kövesházi-Kalmár Elza a Szecesszió kiállításán is szerepelt 1908-ban.

A kapcsolatok a müipar és a kereskedelem területén is megfigyelhetők. A
fejlettebb iparral rendelkezö Ausztria már a 19. században elárasztotta termékeivel a
Monarchia országait. Nem csoda, ha a vállalkozó magyarok is elindultak, hogy a
fényes császárvárosban szereneset próbáljanak. így történhetett, hogy a századfor-
duló egyik legjelentősebb bécsi bútorgyára a temesvári születésű Sigmund Járayé volt,
ahol többek között Kozma Lajos és Lajta Béla terveit is kivitelezték. Budapesten
pedig igen számot tevő lakberendező cég volt Friedrich Ottó Schmidt fiának,
Schmidt Miksának Lipót körúti bútorüzlete, mely a budapesti műhelyében készített
és Bécsból behozott bútorokkal kereskedett.

A kulturális és ízléstformáló kapcsolatok között még fel nem mért jelentősége van
a magyar szakirodalomban nem méltatott Hevesi Lajos (Ludwig Hevesi) műkritikusi
tevékenységének, aki a bécsi szecesszíö egyik fö ideológusa, szószölója volt annak
megszületésétöl kezdve. 1905-ben Acht Jahre Sezession címen könyvet jelentetett meg
1897 óta közzétett kritikáiból, melynek előszavában a szerzö köszönetet mond
Marcell-Ritter von Frydmannak, a Fremder Blatt főszerkesztőjének és Falk Mik-
sának, a Pester Lloyd főszerkesztőjének, akik lehetövé tették, hogy párhuzamosan
két csatatéren harcolva, mind Ausztriában, mind Magyarországon hirdesse és is-
mertté tegye az új müvészet eszméit.

A jellegzetes és ma reneszászát élő, valóban sajátos Wiener Stíl kialakításában pe-
dig, mely egyéni hangjával az egész 20. századi formakultúra alakulásában megha-
tározó jelentőségű volt, az osztrákok mellett tevékenyen részt vettek a Monarchia or-
szágaiból a császárvárosba sereglő művészek is. Magyarok, csehek, horvátok össz-
munkája nyomán bontakozott ki az a racionalizmust és amívesség és igényesség
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követelményeit magas szinten összekapcsoló művészet, mely kiindulása lehetett a 20.
században a régivel szembenálló Bauhausnak éppen úgy, mint a tradíciót menteni kí-
vánó, de az értéktelent elvetö art deconak.

A századforduló táján szárnyait bontogató magyar nemzeti iparművészet, mint lát-
tuk, akarva-akaratlanul jócskán integrált nemzetközi hatásokat. Feladatköre ezekben
az években rohamosan szélesedett. A sokasodó megbízások, banképületek, színhází
építkezések fürdök, vasútállomások, üzletek és egyéb létesítmények az építészet és a
műípar számára tervezők mindegyikének bőven adtak munkát.

Lechner Ödönnek a keleti motívumkincset a modern funkcionalizmussal sikeresen
ötvöző művészete ekkor érte el tetőfokát. 1901-ben épült fel a Postatakarékpénztár
épülete, melyröl a kortásak joggal állapították meg: "nem visszafelé néző fantáziával"
teremtett stílust, "hanem egyszerre kitörölte elmaradottságunk tudatat''.? Az
épületen, mint a korábbiakon is, gazdag felületdekorációt alkalmaz, melynek alapja a
téglából rakott szalagos keretezés. Lechner nem csupán dekorál, hanem konstruál is,
ezt bizonyítják a Posta takarékpénztár belső csarnokában elhelyezett és általa
tervezett bútorok. A szeszélyes körvonalú, szokatlan, mozgalmasan alakított asztalok
és padok szinte bizarr, egyéni megformálásúak. A részletek játékossága a formák
monumentalitásához idomul. A hullámzó kontúrok által keltett izgalom a statikus
nagy síkok nyugalmával párosul. A mester stílusteremtő fantáziája nem applikálja a
díszítményeket. hanem a konstrukcióval együtt fejlesztve azokat, újfajta harmóniát
teremt.

A bútorok támláinak és tartóelemeinek vakmerően hullámzó ívei az épület
kupolája alatt körülfutó ablakkoszorú ritmusát idézik. Az üvegtetőn át beáramló fény
csak segít kirajzolni ezeket a körvonalakat, és felerősíti a csarnok finom tónusait: a
színes falsávokat, a sárgás oszlopokat s a zöld padlón álló barnára pácolt súlyos
bútorokat. Világosság, könnyedség, méltóság árad szét a térben. Az anyagok merész
és biztos kezelése a formákban kifejeződő öröm árad az egész térben, mely egy
eleven fantáziájú müvész alkotó erejének megismételhetetlen, de a nemzedéktár-
sakat is az alkotásra mozgósító remekműve.

A századforduló művészeinek célja tiszteletre méltóan merész és magasröptű volt.
A múlttól való elszakadás vágya mellett az ember életkörnyezetét kívánták megne-
mesíteni, és ezáltal magát az embert is megváltoztatni. Építészet, képző- és iparmű-
vészet összefonódott, és a különbözö területeken dolgozó művészek együttes erővel
fáradoztak az egységes, új tárgy- és környezetkultúra megteremtéséért. A magyar szá-
zadforduló tervezőinek enteriörjei előremutató példái az európai környezetkultúra
fejlődésének. Ezek a tárgyak, bár sok tekintetben a Lechner-életműhöz hasonlóan a
19. századi fejlődés lezárást jelentik, egyúttal a 20. századi "Gesamtkunstwerk" törek-
vések kibontakozását is jelzik.

Lechner Ödön kortársai és követöi, különösen a magukat utódainak vallö ún.
"fiatalok" a tőle kapott útkereső szellemiséget tették magukévá, és szerencsére nem
is kísérelték meg a nagy mester egyéni stílusának utánzását. Műveikben az európai
művészet legfrissebb ereményeit sikeresen kapcsolták össze a nemzeti hagyománnyal.
Közöttük egyik legjelentősebb müvészegyéníség Lajta Béla (1875-1920), akinek korai
művein még erősen érezhető a mesternek, Lechnernek a hatása. A század első évti-
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zedének közepén azonban önálló útra lépve teremtette meg nemzetközi
viszonylatban is elismerésre méltó műveit. Főleg az építészet területén fejtette ki
munkásságát, de nem mondott le az enteriör meg tervezéséről sem. Épületein a
legkisebb részletig, a kilincs vagy lépcsőkorlát kialakításától a bútorokon át mindenre
volt gondja. Díszítö-motívumainak megfogalmazasanal a magyar néprnűvészetböl
merített, de a fegyelmezett szűkszavúság, a geometria rendjének keresése adott mun-
kainak újszerü megjelenést. Díszítményeivel mindig a szerkezeti elemeket
hangsúlyozta, ezeket pedig világosan, a lehető leglogikusabban építette fel. Ez a
visszafogottság valamennyi felesleges díszítő és formai elem elhagyása, a somrnázó
logika teszik ót az európai funkcionális modern építészet - és enteríör-müvészet -
eddig még fel nem mért jelentőségű előfutárává.

A nemzeti építészet és iparrnüvészet megteremtéséhez való hozzájárulás vágya és a
nemzetközi tájékozódás jellemezte a Vágó-fivérek, Vágó László (1875-1933) és Vágó
József (1877-1945) műveit is. A bécsi és angol, sőt a glasgowi csoport hatása érezhető
hatalmas síkokból szerkesztett racionális felépítést mutató és egy csepp neoklasszi-
cizmust is vállaló épületeiken és bútoraikon. A bútortestek nagy mértani formák, a
szekrények hasábosak, elülső sarkaik lemetszettek, mintha Bécsben készültek volna.
A homloksíkon a geometria és a szimmetria rendje által megzabolázott stilizált
növényi és madármintás díszítés foglal helyet. S a síkok találkozásánál a határok
tiszteletbentartásának kiemelésére oszlopok vagy pilaszterek jelennek meg. Színeik
merészek és szokatlanok. Épületeiken kedvelik a fehér és színes majolikat, bútorok
anyagául pedig szívesen választják a fehér javort. melyet sötétkékre pácolt
geometrikus és ragyogó fehér gyöngyházberakásos mintasorokkal, füzérekkel díszí-
tenek. A rusztikus népi építésrnód, a konstrukció leplezetlen megmutatása jellemzi
ebédlöterveiket, melyeknek síklapokból épített ácsolt szerkezetű bútorai éppúgy
emlékeztetnek a magyar népi bútorokra, mint az angolokra vagy éppen a bécsi Josef
Hoffmann deszkákból épített berendezési tárgyaira.

Ez volt az az idöszak, amikor fiatal rnűvészeink a magyar néprnűvészet kincses-
bányájanak feltérképezésére indultak. Erdély, a magyar Alföld vagy a Dunántúl terü-
letén tettek gyüjtöutakat, rajzban, fotóban rögzítették a munkáikban felhasználásra
kerülő újonnan felfedezett örökséget.

A népi hagyomány felkutatásában úttörő szerepet vállalt Thoroczkai Wigand Ede
(1870-1945),aki műveiben a nép gyakorlatias, konstruktív építkezésmódjának tanul-
ságait sikerrel ötvözte a skandináv és az angol bútormüvesség józanságával, a használ-
hatóságot előtérbe helyező funkcionális gondolkodásával és a praktikumot olykor a
legraffináltabb pompaszeretettel társító, extravagans bécsi ízléssel. Egyszerű, zárt bú-
torformái, mint 1903-ban készült ebédlőszekrénye is ezt a fegyelmet türközik. A
míves megmunkálású szekrény drága, nemes anyagokból készült. A paliszanderfával
borított felületen csupán szűkszavú díszítés helyezkedik el, egy, a szekrény
magasságának középtajan körülfutó soros mustra. Áro ez ezüst-, cédrus- és rózsa-
faberakással készült. A felsőrész belső oldalán elhelyezett tükör a teret kitágítja, az
ajtók négyzetes csiszolt üvegkazettából álló ablakai, a süllyesztett fogantyúk a
praktikumnak, a míves tökélynek, az igényességnek magas szinten való összhangját
mutatják ezen a racionálisan formált luxusbútoron.
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A század első évtizedében a kézművessel együtt alkotó művészek a műhelymunka
keretei között lényegében az európai kortárs törekvésekhez kapcsolódnak. A mecha-
nikus gépi rutinnal a mívesség több évszázados hagyományát szegezték szembe az
Arts and crafts, vagy a Wiener Werkstatte müvészeihez hasonlóan. A művészettör-
ténetírás a legutóbbi évekig hajlamos volt a két áramlatot egymással sematikusan
szembeállítani, és az egyiket egyértelműen konzervatívnak, a másikat pedig
haladónak tekinteni. Most az ezredforduló táján látnunk kell, hogy a helyzet ennél
sokkal bonyolultabb. A funkcionalizmus reakciójaként kialakult posztmodern törek-
vések figyelmeztettek a müvészet hagyományos értékeire és ezen értékek atmentö-
inek érdemeire is. Ma már látnunk kell, hogy nem szembenállásról, csupán másféle-
ségről van szó, és hogy a magyar népmüvészeten iskolázott stíluskereső mozgalom
számos olyan erény átmentésére is vállalkozott, me ly semmi mással nem
helyettesíthető, s hiánya pótolhatatlan veszteséget jelentene a modern mozgalom
számára is.

Folytathatnánk a sort müvészek, művek, műhelyek, gyárak felsorolását, bemuta-
tását. Egy, már a tragikus összeomlás elöérzetét is magában hordó, de élni akaro és
életképességének ragyogó bizonyítékát adó társadalom, egy kis nép itt Közép-Kelet-
Európában a századfordulón nemes és okos tárgyakat alkotott. Egy egységes stílusra
való törekvés nyilvánult itt meg, és szövetkezett a müvészetteremtö akarattal, fel-
használva a hagyományt és az új művészeti törekvések eredményeit.

A sok-sok jóra szövetkezett szándékot azonban összezúzta, derékbatörte a 20. szá-
zadi történelem. A nyugodtabb években ugyan búvópatakként felbukkantak újra és
újra a századfordulón feltört forrás hullámai. Most újabb század, sőt ezredforduló
előtt állunk. A lehetőségek mérlege egyaránt elbillenhet a jó és a rossz felé is. Művé-
szeink és a magyar kultúra valamennyi területének munkásai bizakodnak és azon
fáradoznak, hogy ez a patak végre más források vizével egyesülve valóságos, mély
medrű folyóvá szélesedjék.
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Művészek és etnográfusok a századfordulón Lengyelországban: a
zakopánei stílus

Szabó Piroska

A 19. század utolsó negyede egy olyan izgalmas mozgalom kibontakozásának idő-
szaka, amelynek nyiltan vállalt célja a három részre szakadt Lengyelország szellemi,
társadalmi életének felrázása, egy olyan ideológia kimunkálása és széles körben való
elfogadtatása, amely alapja lehet az ország újraegyesítésének. a független Lengyel-
ország megteremtésének.

E mozgalom a Mloda Polska, a Fiatal Lengyelország, amelynek elkötelezett hívei a
nép kultúrájából kivánnak példát meríteni, és erre a kultúrára építve elképzeléseiket, a
társadalmat egységes cselekvésre kívánják bírni.!

A lengyel értelmiség számára az önálló államiság elvesztését követöen újra és újra
felmerülő kérdés volt: a lengyel nép genezise. A Mloda Polska mozgalmának ideo-
lógiája a kereszténység elötti korok romantikus víziójához fordult. Ez a forráskeresés
kiváló irodalmi alkotások egész során tetten érhetö.é A széppróza mellett a
publicisztika képviselte igen határozottan a pozitivizmus után ezt a visszakanyarodást
a romantikahoz.é Az aktuális társadalmi szükségletet szolgálta az a parasztságról
alkotott kép, amelyet a publicisztika képviselt, és igen meggyözöen és eredményesen
terjesztett. Meggyőződésük volt, hogy a nép kultúrája az eredeti, ősi lengyel kultúra;
a nép kultúrája az a kultüra, amely mentes az idegen befolyástól, függéstől. Ezért van
különleges helye és szerepe a nemzet életében a parasztságnak. A nemesség és a
parasztság genealógiája közös, a piaszti nemzetség, mégis a 19. század végén a
meghatározó szerep a népé. A nemesség ugyanis - szerintük - elvesztette vezető
szerepét a társadalomban, kozmopolita lett, nem képviseli a nemzeti érdekeket.
Ugyanakkor a parasztságnak olyan hazafias-állampolgári erényeket tulajdonítottak,
amelyekkel korábban a nemesség bírt, de rendi egoizmusa eltakarta előle az egész
nemzet érdekeinek perspektivikus értelmezését.

Mik voltak azok a nemzeti erények, amelyek például szogáltak a többi társadalmi
rétegnek? A parasztság a lengyelség és a hagyományok védelmezője, őrzője. Élet-
ösztöne felette áll a nemességének; jellemzöl még a józanság, szorgalom és a
tehetség.

Hasonlóan a 19. század elejéhez egyértelmüen kritikátlanul glorifikálják a paraszt-
ságot. Azonban oda kell figyelnünk a különbözöségre is. A Mloda Polska hívei nem-
csak az ősi kultüra hordozóinak tekintik a népet, a hangsúly áttolódik a pozitiv haza-
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fías-allarnpolgari értékekre. A varsói Glos c. lap írásaiban gyakran és hosszan érte-
keznek a földeken végzett fizikai munka nemesítö hatásáról, a természettel való
szoros összefonódás értékeiröl, a falusi közösségeken belül érvényesülő emberi
kapcsolatok erényeiről és ezek meghatározó voltáról a parasztság morális-etikaí
magatartásának formálásában.

Párhuzamosan jelentkezik a parasztság nobilizációjával a századvég publicisz-
tikajaban és iroda Imában a civilizáció intézményeinek és kulturális mintáinak a kriti-
kaja is, az antiurbánus irányzat. W. Morris és J. Ruskin követökre talált a lengyel szel-
lemi életben is, Ruskin ideaja. társadalmi reformok megvalósítása a művészetben rej-
lő lehetőségek felhasználásával, a szépség kultuszának nevelő erejébe vetett hit, nem
maradt visszhangtalanul. A kézművesség széles körben történö elterjesztését, egyik
programpontjának tekintette aMIoda Polska mozgalma is. A falu-város
szembeállítása azonban ideológiajukban a nemzeti kultúra megújításaként nyer
értelmet. A nép ugyanis, annak következtében, hogy kultúráját az össznemzeti kultú-
ra nem volt képes alapjaiban átformálni, megörízte a kereszténység elötti idők
nemzeti/törzsi kultürajanak minden lényeges vonását. Most csupán - hirdette a
Mloda Polska ideológiája - fel kell tárni ezt a kíncsesbányat, meg kell találni benne a
nemzeti kultúra helyreállításahoz szükséges elemeket.

Innen már csak egy lépés volt annak megfogalmazása,_hogy az olyannyira óhajtott
nemzeti stílus alapja a nép müvészete: "ez az egyetlen kultúra, amely idegen befo-
lyástól mentes, amely a Piasztoktól veszi kezdetét'v"

Ugyanebben az időszakban, a 19.század utolsó negyedében Zakopane, Krakkóval
egyetemben, amelyen keresztül vezetett az út a Tátrába, a három részre szabdalt
Lengyelország értelmiségi elitjének kedvelt találkozóhelyévé vált.5

A település, mint üdülöközpont a századfordulón igen gyors fejlődésnek indult. Az
üdülővendégek száma öt év alatt megötszörözödött, és ezzel párhuzamosan növe-
kedett az állandó lakosok száma is. Az újonnan betelepülők között sok volt az értel-
miségi, akik egy időre meghatároztak a hegyi település jellegét, atmoszféráját. A
betelepült értelmiség saját szervezeteinek létrehozásan kívül, igyekezett
elképzeléseit megvalósítani az oktatásban s a kulturális életben. Az öslakossag
szellemi felemelkedése, az ősi hagyományok elsajátítása, kiszélesítése jegyében 1876-
ban megalakul a Faipari Iskola (Szkola Przemyslu Drzewnego), majd pedig a
csipkekészírés elsajátítási módjának intézményes kereteit teremtik meg. A népet
tanító, népet felemelő gondolat megvalósitását szolgalta a lányok számára alapított
gazdasági iskola és az állandó könyvtár megnyitása. A század utolsó évtizedében
önálló lap jelentkezik, népfőiskolát indítanak, az üdülési szezonban pedig nyári
egyetemet szerveznek. Már kevésbé az öslakossag szellemi okulását, inkább az
idesereglett értelmiségiek szörakoztatasát és kulturális, társasági igényeinek
kielégítését szelgaltak azok a nyilvános felolvasások és koncertek, amelyeken a kor
jeles írói, a zenei és színhází élet müvészeí jutottak fellépéshez. Megszervezték a
krakkói színhazak "tájolasat" is. Széles társadalmi összefogást hírdetve megalakul a
Zakopánei Baráti Kör (1902) és a tudományos feladatok megvalósítására is
vállalkozó Tátrai Népismeréti Társaság (1899).
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Festők, szobrászok egy csoportja telepszik le a Tátraalján. Igyekeznek megismerni
a gorálok népmüvészetét, és saját, egyéni stílusuk megteremtésében felhasználják
annak egyes motívumait. A Mloda Polska mozgalom antiurbanizmusa, a nemzeti
stílus megteremtésére tett erőfeszítése találkozik a Zakopanét felfedező értelmi-
ségiek igyekezetével, hogy alaposan megismerjék és megismertessék a társadalommal
a goralok kultúráját.

A zakopánei stílus

A hőskort Maria Dembowska neve fémjelzi, aki 1886-ban, gyógyulást keresve, Za-
kopánéban telepedik le. A faluban járva rendkívül érdekes mintázatú, régi
kanaltartóra akadt. Ez a darab annyira felkeltette érdeklődését, hogy férjével együtt,
aki lelkes etnográfus volt, házról-házra járva a podhalei tárgyi kultúra értékes
gyüjteményét szedte össze, ezzel megalapozva az 1888-ban megnyitott Múzeum
Tatrzanskie anyagát.

A fiatal festönö, Magdalena Butowt-Andrzejkowiczówna Dernbowskiék gyüjterné-
nyét alaposan megismerve, olyan bútor terveket készített, amelyeken jól felismerhető
a podhálei tárgyi kultúra és díszítómüvészet. A bútorokat azután a helyi Faipari Is-
kolában készítették el. Jelentős szerepet játszott felesége mellett maga Bronislaw
Dembowski is. A gorálok között végzett kutatórnunkát összegzö nyelvészeti tanul-
mánygyüjteményét ma is számon tartjak.v Nemcsak tudományos munkáival tett szol-
gálatot a gorálok jobb megismerésének, hanem azzal is, hogy házuk az értelmiség
elfogadott találkozóhelye volt, "a gondolatok, a szellem kohója" - ahogyan megfogal-
mázrak az egyik visszaernlékezésben.? Wladyslaw Matlakowskit, az orvost, aki szin-
tén Zakopánéban keresett gyógyulást, sem kerülte el a gorálok kultúrájáért való
lelkesedés, amely kitartó, elkötelezett válla lássá vált. W. Matlakowski két, máig is
alapvető forrásnak számító könyvet adott ki. Az első a Podhale építészetét, a másik
díszítöművészetét mutatja be.8 Törekvése az volt, hogy a művészi formákat,
motívumokat közkinccsé tegye, hogy azokat bárki alkoto módon továbbfejleszthesse.
"Zakopánéban olyan nemes idealisták találkoztak, akik nem sznobízmusból
gyűjtötték a néprnűvészeti tárgyakat, hogy lakásuk falait dekorálják velük, hanem
szikra kém szelgaltak az ősi kultúra feltámasztásához" - fogalmazza meg St.
Witkiewicz célkitüzésüket.?

Stanislaw Witkiewicz 1851-ben született. Festőnek indult, azonban maradandót
kritikusként, rnúvészeti íróként alkotott. A petersburgi akadémián volt
festónövendék, majd Münchenben képezte magát tovább. 1875-ben Varsóban
telepedett le. Varsói kerszakanak kezdetén a festészettel próbálkozott, azonban
sikerei ellenére nem ezen a területen szerzett hírnevet magának, hanem kritikusi
tevékenységével. 1884-től, a jeles varsói lap, a Wedrowiec belső munkatarsaként a
művészeti közvélernényt felkavaró kritikai írásai jelennek meg. Leghangosabb és
legfontosabb korszaka a Podhaléhoz köti. Ót tartják a zakopánei stílus szellemi
atyjának.

St. Witkiewicz is hitt abban, hogy a Podháléri találtak ra az ősi lengyel kultúra sajá-
tosságaira. Figyelme kezdettől a gorál ház felé fordult, legfőbb alkoto energiáit ennek
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megismerésére és átformálására, népszerűsítésére fordította, mert hitt abban, hogy a
gorál ház magának a gorál népmüvészetnek a színtézise, Úgy vélte, hogy a "gorál ház
az építészet magasabb típusa, mert használati oldala olyan magasabb értékeket
egyesít, amelyek összességükben az épületnek stílus jelleget kölcsönöznekt.l'' Ezzel a
megállapításával már kortársai közül is többen vitatkoztak, ami nem gátolta meg
Witkiewiczet abban, hogy elképzeléseit megvalósítsa. így ir róluk: "Itt olyan formákat
kellett átalakítani, amelyek önmagukban viselik a legtökéletesebb artizmus vonásait,
de kezdetleges állapotban vannak, egyszerű, szerény életvitelhez alkalmazkodnak ...
Ezt kellett átvinni olyan épületekre és eszközökre, amelyek a kor szélesebb társa-
dalmi igényeinek megfelelnek."! Ezen a ponton ítéli el Witkiewicz a korabeli lengyel
néprajztudományt, amely szerinte azzal próbálkozik, hogy a nép müvészetét a fejlő-
dés adott pontján megrekessze.

A Witkiewicz tervezte épületek megőrizték a gorál ház eredeti stílusát, ugyanakkor
növekedett komfortuk. A parasztház általában kéthelyiséges volt. Azért, hogy a
vendégek számára bövítse, a padlást kezdte beépíteni. Az általa tervezett házakon
megfigyelhetjük a lakóépületek és a gazdasági épületek különbözö elemeinek, díszí-
tésének kombinációját. A legszembeötlöbb a díszítés: az ajtó- és ablakkeretek formá-
lása és szegecselése, a "nap" elem kiteljesítése, a korlátok változatos formája.12 Az
első villa, amely Witkiewicz tervei szerint épült, 1892-b~n készült el. Ezt követöen
folyamtosan benépesül Zakopáne az általa elképzelt házakkal és panziókkal. "Ezek
igazi fában megvalósuló költemények, eredetiek, arányosak, mintha a korabeli tájból
nönének ki".13 Azonban amikor megpróbálta Witkiewicz ezt a stílust köben és
téglában is megvalósítani, mint amilyen a Tátrai Múzeum épülete, a próbálkozás nem
lett igazán meggyözö.l"

Witkiewicz önmaga is rengeteg épületet tervezett, igazi hatása azonban abban mu-
tatkozott meg, hogy a helyi építőmesterek kezdték utánozni terveit, és évtizedek
során a Witkiewicz álmodta, de maguk alakította épületekkel ellepték a Kárpátok
falvait.P Késői kritikusai szerint valóban jelentöset az alkalmazott müvészet terén
alkotott. Modern, de nemzeti jelleggel bíró tárgyakról álmodott. így érvelt: "Semmi
olyat nem tudunk felmutatni, ami sajátos nemzeti ízlésünket kifejezve művészi jegyet
hordozna és egyúttal az emberiség egészét is gazdagítaná. Nincs semmi ilyenünk!
Koldusok vagyunk; kölcsönzünk mindenkitől, és semmit sem adunk cserébe.tlv

Az alkalmazott müvészetnek az ősi jelleget kell hordoznia, és így olyan eszköz le-
het, amely egyesíti a társadalmat; magas művészi értéket kell képviselnie és
inspirálnia kell a hazai ipar fejlödését. Természetesnek tűnt előtte művészet és ipar
közötti közvetlen kapcsolat, és hitte, hogy együtt, összefonódva hatni képesek a
társadalom szellemi és anyagi kultúrájára.

A motívumokat, formákat, díszítőelemeket a népművészetböl merítette. Hiszen,
mint érvelt, a nép felette áll a többi osztálynak, mivel velük ellentétben nem silány
minöségü külföldi árukat vásárol, hanem eredeti tárgyakat alkot.!? Ezen belül is, meg
volt arról győződve, hogy a legeredetibb, a legősibb az általa propagált zakopánei
müvészet.lf Éppen ezért mintái, tervei a podhálei ember tárgyi kultúrájából indulnak
ki. Sok kitűnö bútortervet készített, ezeket azonban eddig sajnos senki sem gyűjtötte
egybe. Ismert Zakopánéból néhány villa, amelynek berendezése Witkiewicz fantázi-
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áját dícséri.I? Sokan rendeltek nála az egész ország területéről bútortervet, amit a
helyi asztalosok készítettek el.20 Nem elhanyagolható haszna volt ez is Witkiewicz
működésének.

Igen sok bizsutéria-vázlat került ki a keze alól. Ezeket egy zakopanei üzlet megbí-
zásából készítette, ott árusították az elkészült tárgyakat. Tervezett Witkiewicz kézelő-
gombokat sújtásos díszítésseI, nyakkendötüt, övcsatot, levélvágó kést a helyi motí-
vumok felhasználásával. Az apróbb tárgyak eléggé elkorcsosult utódaival ma is talál-
kozhatunk a zakopanei boltokban. Bizsutériaja olyan népszerű lett, hogy igen hamar
elkezdték őket gyártani a krakkói és lvovi mesterek is.21

Witkiewicz több éves kemény harc után elérte, hogy a zakopánei fafaragó és csip-
keverő iskolák is az ö mintái alapján dolgozzanak. 22 Számtalan egyéb anyagon pró-
bálta ki elképzeléseit, így tervezett sz6tteseket, abroszokat, függönyt, sőt még női ru-
haanyagot is, amit aztán helyben varrtak meg és árusítottak. Talán a legmeglepőbb
terve egy procelánból készült szervíz volt, amit Sevresben készítettek el; igaz csak né-
hány példányban. Ez nagy csalódást okozott a művésznek, mivel a porcelánnal óriási
terve volt. Ezzel akart betörni az európai piacra és a jómódú lengyelek háztartásaba.
A francia markajelű szervizeket remélte, szétkapkodnák a lengyel piacon. Ötletének
megvalósításához nem sikerült elég tőkét szereznie.

Witkiewicz munkásságának talán legnagyobb érdeme, hogy megtanította a lengye-
leket a népmüvészet tiszteletére. Bebizonyította és elhitette velük, hogy a Podhále
népi müvészete olyan jellegzetességeket hordozó stílus, amely mellett nem kell szem-
lesütve elmenni, hanem éppen ellenkezőleg, büszkén vállalhatja minden lengyel.
Munkassagaval bizonyította azt is, hogy ez a művészet a mának is szól, beépíthető a
mindennapi életbe, a szűkebb és tágabb környezetbe. Elhitette honfitársaival, hogy
létezik önálló, minden mástól különbözö és megkülönböztethető lengyel stílus a
müveszetben.P Erre az önbizalomra szüksége is volt a három részre szakadt
országnak. Witkiewicz azonban nemcsak honfitársait akarta megnyerni, hanem Euró-
pának is bizonyítani kívánta, hogy a lengyel államot ugyan sikerült megsemmisíteni, a
népet azonban nem. Witkiewicz víziójában a művészetnek nemcsak azt kellett
példáznia, hogy egy alkoto nép létezik, de eszköznek is szánta a nemzeti erőfeszí-
tések összefogására. Gondolatban egészen odáig ment, hogy a művészetet vélte a
különbözö társadalmi rétegeket integráló erőnek, amely képes a nemzetet politikai
értelemben is egységbe kovácsolni, St. Witkiewicz céljai találkoztak a költö, Cyprian
Norwid gondolataíval.e' Mindketten ugyanazt a szerepet szantak a rnűvészetnek, a
nemzeti ügy szolgalatat. A társadalom etikai értékeinek formálására kívánták
használni, a nép legnagyobb szellemi teljesítményének értékelték. politikai fegyvert
láttak benne az elnyomás megszüntetésére. A kor szellemi áramlata nem kerülte ki
ezt a két csodálatos embert sem, ök is hittek abban, hogy ha a müvészet beépül az
emberek mindennapi életébe, munkájukba, akkor az cselekvésük szabályozójává is
válik. St. Witkiewicznek sikerült is valamit megvalósítania álmaiból, azonban ezt
maga is csupán szerény kezdeti lépésnek tekintette.
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A zakopánei stílus körül folyó viták (1898-1906)

A művész, hasonlóan korábbi alkoto korszakaihoz, óriási vitákat váltott ki elképze-
léseivel. 25 A polémiákban a müvészet és a tudomány kiválóságai vettek részt, folyói-
ratok hasabjain hadakoztak egymással Witkiewicz követöi és ellenfelei; tudományos
társaságokban felolvasásokat, vitaesteket rendeztek. Egyesek zseniális művésznek
nevezték, mások kornplett dilettánsnak; egyesek követelték, hogy az általa népszerű-
sített stílusban középületeket: templomokat és színházakat emeljenek, mások megí-
télése szerint - tervei "jö ha istállónak megfelelnek". Ebből is látszik, hogy egészen
szélsőséges indulatokat váltott ki. Witkiewicz ideajanak társadalmi fogadtatását K.
Moklowski, kora neves építésze szelíden, az önálló lengyel kultúra megteremtéséért
indított harc legfurcsább fejezetének titulálta.26

Witkiewicz leghívebb támogatói Lwow és Krakkó értelmiségéből kerültek ki, közü-
lük is számosan építészek. Propagátorai, alkotói lettek a zakopánei stílusú építkezés-
nek, a stílus elemeit felhaszáló iparművészeti tárgyakat terveztek, készítésükre mes-
tereket találtakP Varsó sem maradt ki a "harcokböl". A századfordulón már két
irodaból kerültek ki a zakopánei stílusú épületek tervei, valamint több üzlet beren-
dezési tárgyai.28 Krakkót elkerülte az építkezési láz, műhelyei azonban tömegével
ontották a kisebb-nagyobb tárgyakat.

Jan Matejko, nagy történelmi tablók kiváló festője, Boleslaw Krzywousty herceget
már podhalei gúnyaban és gorál övben ábrázolta. A drámaíró, festö St. Wyspianski
pedig a Boleslaw Smialy kosztümeit és díszletélt teletűzte gorál motívumokkal. A
példákból is lemérhetö, hogy művésztársai számára sem maradt közömbös Witki-
ewicz tevékenysége.

Ejtsünk szöt az ellenzökról is. Érveik racionálisabbak voltak, mint a művész elkép-
zeléseinek követöié, azonban az indulati töltet itt sem hiányzott. Witkiewicz
ellenfelei kétségbe vonták a gorál motívumok nemzeti jellegét, tehát a stílus lényegét.
A gorálok alkotásaiban román, gót, reneszánsz, barokk hatást véltek felfedezni,
valamint német, norvég, roman, cseh, sőt még hindu befolyást is találtak. 29
Witkiewicz válasza: az egyetemes kultúra elemeinek beépülése, alakíto, gazdagító
hatása nem kisebbíti, inkább emeli a zakopaneí stílus értékét, hiszen annyira erősnek
bizonyult, hogy a külsö nyomás ellenére is megőrizte eredetiségét. Mások azt is
kétségbe vonták, hogy egyáltalán stílusnak nevezhetö-e ez a rnüvészet, hiszen
hiányoznak a konstrukció formai elemei, csak az ornamentika eredeti, ami azonban
köépületben nem érvényesíthető. E. Kováts álláspontját követve egyesek csupán
"Art"-nak vagy tajdialektusnak, sőt mindössze modern erőfeszítésnek tartották
Witkiewícz munkáit. Neki azonban rendkívül fontos volt, hogy stílusnak ismerjék el a
gorál népművészetet, hiszen ez fejezi ki az alkotás legmagasabb formáját.

Szemére vetették azt is, hogy amit propagál, amiből nemzeti művészetet kíván te-
remteni, primitív müvészet, a motívumok szegényessege jellemzi. Nem lehet alapja
egy nemzeti stílusnak. Witkiewicz ígyválaszolt a támadásra: "Nem a szegényesség, ha-
nem a motívumok túlzott gazdagsága jelenti a veszélyt." Nem eredeti formájában kí-
varita népszerűsíteni a goralok művészetét, hanem kiteljesítésére törekedett a szá-
zadforduló igényeihez igazodva. Ezért támadta élesen a Faipari Iskola ígazgatójanak,
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E. Kovátsnak a koncepcióját is. Szemére vetette, hogy a gorál művészet
megújításának téves irányt adott: barokk elemekkel dúsította, gazdagon aranyozta.
Ezzel szemben a gorálok művészetét a világos fa és a nemes visszafogottság jellemzi.
A Kováts és Witkiewicz közötti vita lényege nem a motívumkincs gazdagításának
iránya, hanem a háttérben meghúzódó ideológia. Kováts szemére vetették, hogy
akkor, amikor a gorálság művészetén alapuló nemzeti kultúra megteremtésére
törekednek, ő idegen motívumok preferálásával az egyéni, a sajátos támogatása
helyett, egy eklektikus stílust követ.

A következö ellenvetést azonban komolyan kellett vennie Witkiewiznek. Az építé-
szek körében sokan hangoztatták, hogy a gorál stílus haszálhatatlan városi környezet-
ben, alkalmatlan köépületek építésére. Érvelésükben a tetőszerkezet és a fal magas-
ságának egymáshoz viszonyított arányára hivatkoztak. Álláspont juk szerint ilyen
típusú házakat csak hegyvidéki környezetben szabad emelni, hiszen ebből a
természetföldrajzi környezetböl való, és éppen ezért sík terepen művi, természet-
ellenes. Ezt az ellenállást kívánta áttörni Witkiewicz akkor, amikor maga is belefogott
néhány köépület tervezésébe, és igyekezett másokat is bevonni ebbe a munkába. Az
eredményt látva az ellenálló építészek javára billent a mérleg nyelve.3O

Befejezésül Witkiewicz és a korabeli néprajztudomány kapcsolatáról néhány szót.
A századfordulón a Krakkói Tudományos Akadémia keretében már működik az
Antropológiai Társaság, amely néprajzi folyóiratot ad ki. 1895-ben Lwowban
megalakul az első Népismereti Társaság. A Társaság folyóirata, a máig is
rendszeresen megjelenő Lud c. kiadvány, a lengyel és a többi szláv nép kultúráj ának
hivatott ismertetője. A Karlowicz jegyezte "Wísla" már az etnográfia és a
folklorisztika szétválásáról tanúskodik. A folyóiratban komoly elméleti tanulmányok
jelentek meg. Ezzel csak azt kívánom jelezni, hogy a szakmának voltak olyan fórumai
és képviselői, ahol és akik felkészülten értékelhették a witkiewiczi koncepciót. Hogy
ez elől nem zárkóztak el, azt nyomon követhetjük a korabeli kiadványokban.

A néprajztudomány számára ennél jóval fontosabb következmény, hogy a viták, a
zakopánei stílus visszhangja és társadalmi támogatása hozzájárultak a regionális kuta-
tások megélénküléséhez, a néprajzi tárgyak gyüjtéséhez, múzeumok aíapnasahoz."
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1-11. kötet. Szerk.: Benda Kálmán (1989)

II. Vallásosság és népi kultúra a határainkori túl
Szerk.: Fejős Zoltán-Küllős Imola (1990)

Ill. A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben
Szerk.: Joó Rudolf-Barabás Béla (1990)

IV. A beregszászi magyar gimnázium története (1991)

V. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989
Szerk.: Diószegi László+R. Süle Andrea (1990)

VI. Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete
1944-1989 (1990)
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