
folytatás a 7. oldalról

– A falunapok divatos rendezvényekké váltak. Sok falu arra 
törekszik, hogy legalább egyszer egy évben – néha ráépülve a 
hagyományos helyi búcsúra – szervezzen egy olyan nagyszabású 
rendezvényt, amely a helyi lakosoknak, az elszármazottaknak, 
ugyanakkor sok kívülről érkező vendégnek sajátos kikapcsolódá-
si lehetőséget képes nyújtani. Ezeken az alkalmakon sok minden 
együtt van: hagyományos és új elemek keverednek egymással, 
itt találhatók a kérdésben említett paraszti vagy népi kultúra 
elemkészletéből összeállított rendezvények is. Néhány falu arra 
törekszik ilyenkor – és jó érzékkel tapint rá egy valós igényre –, 
hogy valami olyant mutasson, ami csak rá jellemző, ami a hely, 
a lokalitás szellemét közvetíti, ezzel egyedi jelleget adva az ille-
tő rendezvénynek. A helyeknek, a lokalitásoknak úgymond „ki 
kell találniuk önmagukat”. Tudom, hogy ez a kifejezés nagyon 
„piacosított” jelleggel bír, de nem kell megijedni tőle. Ha egy 
falu egyéniségre törekszik, identitást épít magának, akkor csak 
dicséretesnek mondható az a kezdeményezés, hogy ezt például 
valamilyen helyi, népi-paraszti jelleg által akarja megtenni. Sa-
ját, helyi viselet, kézművesmesterség, gasztronómiai készítmény, 
motívumkészlet… és még sorolhatnánk tovább, hogy mi minden 
töltheti be ezt a funkciót. Azt kell látnunk ebben a törekvésben, 
hogy az egyes lokalitások egy közös nemzeti identitás ernyője 
alatt keresik azokat a saját, csak arra a helyre jellemző elemeket, 
amelyekkel egyediként, semmi mással össze nem téveszthető-
ként határozzák meg magukat. Amennyiben ezt sikeresen teszik, 
olyan identitást építhetnek maguknak, amely segítségével beazo-
nosíthatók lesznek, és nem vesznek bele a globalitás homogeni-
záló áradatába. Persze, nem minden törekvés mondható abszo-
lút sikeresnek. Ma még inkább a keresés korszakában vagyunk. 
Azok a helyek a szerencsések, ahol rendelkeznek még valóban 
élő vagy működésbe hozható sajátos paraszti-népi jegyekkel.

– A magyar népművészet, népi építészet, népzene és néptánc 
bizonyos elemei beépültek a „magas” kultúrába, avagy az egyetemes 
– azaz globális – kultúra részévé váltak. De mi a helyzet például a 
funkciójuktól megfosztott javakkal, mint például a rekordméretűre 
épített, kerítéshez nem kapcsolódó és nyíló nélküli székely kapukkal?

– A paraszti kultúra elemeinek jelentésváltozása igen messzire 
visszanyúló folyamat, nem ma kezdődött. Hadd mondjam el, hogy 
a 80-as évek közepén, a KAM társadalomkutató intézet informális 
korszakában épp ez a téma volt az első közös munkánk, amelyből 
a csoport első közös nyilvános szereplése született: az úgynevezett 
folklorizmus-kötetünk. Ebben a kutatásban azt vizsgáltuk, hogy 
akkor miképp jelentkezett a népi kultúra funkcióváltása, milyen 
formában kaptak új jelentéseket e kultúrának a hagyományos 
közegből kiragadott, más környezetbe került elemei. Akkor is lát-
hattunk már a kérdésben említett jelenségeket, nem is keveset. A 
nyolcvanas években ezt úgy értelmeztük, hogy a népi kultúra nem 
eredeti formájában működik már, tehát a benne megfogalmazódó 
szimbolikus jelentések is megváltoztak. Nem egy belső értékrend 
jelképes kifejezései többé, hisz az az értékrend már nem létezik. Az 
új jelentés egy nemzeti közösséghez való tartozás lesz. Ez a jelen-
tésváltozás máig érvényesnek látszik. A folklórelemek – kiragadva 
eredeti környezetükből – nemzeti szimbólumokká válnak. Ilyen 
esetekben persze a jelentésképzés „elszabadulhat”, nehezen ellen-
őrizhetővé válik, divatjelenség lesz, nem kis bosszúságot okozva a 
néprajzkutatóknak.

– Újból divatos a magyaros ruha, a zsinóros kabát, viselésükkel 
hovatartozásukat fejezik ki az emberek. Akárcsak az 1848-as forra-
dalom és 1849-es szabadságharc leverését követő időszakban... Ön-
magunknak vagy másoknak bizonyítunk ezáltal?

– Az előző kérdésre adott válaszban részben már érintettem 
ezt a problémát. Igen, vannak korszakok, amikor a népviselet, an-
nak kiemelt elemei divatossá válnak, és ezzel valóban egy hovatar-
tozást fejeznek ki. Ez sem új jelenség, ha most ismét a 80-as évekre 
utalok vissza, akkor megemlíthető a táncházak mozgalmának di-
vatja, amikor a táncházba járóknak illett a farmernadrághoz vala-
milyen autentikus népi ingben-blúzban megjelenni. Nem a falusi 
fiatalok hordták ezeket a ruhadarabokat, hanem a népi kultúrát 
mint saját identitásuk részét felfedező, elsősorban egyetemista fi-
atalok. Eszembe jut még az a jelenség, hogy a 80-as évek második 
felében, városi elit fiatalok körében múló divattá vált, hogy esküvői 
szertartásukra székely ruhát öltöttek. Történt mindez épp akkor, 
mikor a román államhatalom, a nacionalista nemzetállam építésé-
nek törekvése közben tiltás alá helyezte a nem a többséghez tarto-
zók etnikai „markereinek” használatát, többek közt pl. betiltotta a 
népi ruha nyilvános használatát (rendezvényeken, színpadon). De 
a magánélet minden területére nem terjedt ki a figyelme, és ezek a 

fiatalok épp ezt a „rést” kihasználva, egy magánéleti eseményen öl-
tötték magukra a székely ruhát. Így felöltözve viszont megjelentek 
a nyilvános térben – és ezzel máris új jelentést kapott az „esküvői 
ruhává” kinevezett népviselet: a nemzeti hovatartozás demonstra-
tív felmutatásává vált. 

De nézzük, mi történik e téren napjainkban, amikor ismét 
megjelenik a népviselet különböző alkalmakkor. Ma az előbb em-
lített tiltás hál’ istennek nem működik. Én azt látom, hogy ennek 
megfelelően a népviseletbe öltözés alkalmai úgymond plurali-
zálódtak, és ez nem is csoda egy pluralizált világban. A funkciók 
megsokasodtak. Most is van a ruha viselésének egy nagyon erős 
kifelé forduló jellege, amikor egy nemzeti közösség tagjaiként de-
finiáljuk magunkat általa. De van egy befelé mutató jellege is, én 
itt vélem felfedezni a sokféle jelentésképző mechanizmust. Befe-
lé már csoportképző funkciója van, és ezek a csoportok nagyon 
sokfélék lehetnek. (Régebb is megvolt ez, amikor pl. a székely 
ruha egy adott faluközösséget jelentett, a színek, motívumok, 
szabásminták eltérései által.) Mondanék egy példát: a csíkszere-
dai Sapientia egyetemen szokássá vált, hogy a végzős diákok, a 
ballagás előtti napon székely ruhába öltözve közösen kivonulnak 
Somlyóra, a templomba. Másnap mindannyian tógát öltenek ma-
gukra, és elballagnak. Székely ruha és tóga – hogy is jön ez a kettő 
egymáshoz, kérdezhetnénk. Mindkét viselet egy olyan alkalomra 
szól, amikor egy közösség – melynek tagjai épp elválni készülnek 
egymástól – ceremonikus keretek között lezárja életének egy fon-
tos és szép szakaszát. Sajátos, egyedi helyzet, ahol az együvé tarto-
zást bizonyos „markerekkel” is megerősítik, és a székely ruha is az 
egyik eszköze ennek. Ezen az alkalmon csak az ölt(het)i magára, 
aki ennek a különleges alkalomnak a részese. A csoport tagjai ezen 
a különleges alkalmon különleges élményekre vágynak. Korunkat 
szokás az „élménytársadalom” jelzővel is illetni. Az élmény rövid, 
gyorsan múlik, de fontossá vált az emlékezetessé tétele. És ha van-
nak olyan élményközösségek, ahol épp a népviselet az egyik kelléke 
az elmélyítésnek, akkor ez egy figyelemre méltó dolog. Ha napja-
ink emberének fontos az élmény, a részvétel, az élménymegosztás, 
akkor emellett nem mehetünk el közömbösen, meg kell néznünk, 
hogyan jön létre az élmény, miből építkezik, melyek az élménykö-
zösség csoportképző elemei.

Természetesen ennek a jelenségnek is vannak kirívó megnyil-
vánulásai, akárcsak a népi kultúra felhasznált elemei közt a nem 
nyíló székely kapunak. Ezek a helyzetek is külön elemzés tárgyai 
lehetnek.

– Kastélyokban, udvarházakban, városi palotákban néprajzi 
gyűjteményeket mutogatnak a turistáknak, azt a látszatot keltve, 

hogy errefelé csak paraszti kultúra létezett. De mi van nemzeti kul-
túránk többi vetületével, például a kastélyok, udvarházak elfeledtetett 
kultúrájával?

– Valóban, kissé mostohán bánunk azokkal a kulturális örök-
ségekkel – legalábbis a megideologizálás, de akár a használat 
szintjén is –, amelyek nem az ún. paraszti kultúrához tartoznak, 
illetve amelyeket nem onnan emeltünk be a nemzeti kultúrába. 
Amint már említettem, a nemzeti kultúrák építésének korában 
a nemzeti identitás legfontosabb kifejezőjévé a paraszti kultúra 
vált, az ettől eltérő életmódot képviselő városi kultúra nem ka-
pott itt helyet, mint ahogy az említett kastélyok, udvarházak 
sem. Látok ma néhány romantikus törekvést ezek megjelení-
tésére is, ezek egyelőre „erdélyi úrilányok”-féle narratívákban 
igyekeznek polgárjogot szerezni maguknak, a szakmaibb jellegű 
megközelítések nyilván kevésbé látványosak, de biztatók lehet-
nek. Áttörés akkor várható, ha megjelennek olyan identitások a 
pluralizmus jegyében, ahol ezek is, egyfajta csoportértékekként, 
helyet tudnak szorítani maguknak. 

– Lokális és globális... Tudunk-e élni ezzel a kettős kötődéssel?

– A globális és a lokális együttélése nagyon fontos kérdés, 
erre már van is egy nagyon jó kifejezés: a glokalitás. Egyik 
előző kérdésben már esett szó erről a jelenségről, a falunapok 
kapcsán. Hogy tudunk-e „glokálisak” lenni, ez rendkívül 
fontos kérdés, és nemcsak az itt tárgyalt téma összefüggésé-
ben, hanem közösségünk életképessége szempontjából is. Tu-
dunk-e lokálisak maradni úgy, hogy ne sodródjunk ki a világ 
áramlásából, illetve képesek vagyunk-e úgy lenni részesei a 
globális világnak, hogy sajátos vonásaink is megmaradjanak 
benne? Mert lehet szidni a globalizáció homogenizáló hatá-
sait, de semlegesíteni azt a legpatetikusabb sirámokkal sem 
tudjuk. Jobb, ha szembenézünk a globalizációval is, és saját 
magunkkal is. A népi vagy paraszti kultúra – nevezzük most 
már bárhogy – igenis rendelkezik olyan lehetőségekkel, ame-
lyek által, és épp funkcióváltozásai okán, a globális világhoz 
való sajátos odakapcsolódási módozatokat képes működtet-
ni. Nem kell ezeket sem idealizálni, sem túlbecsülni. Az csak 
árt a hagyományoknak, és árt a közösségnek is. Nem ajánlatos 
egyedüli üdvözítőnek sem tekinteni őket, ezzel csak elzárjuk 
magunkat a többi lehetőségtől. Szerencsésebb elfogadni azt, 
hogy a változó világban kultúránk is változik, mi magunk is 
változunk mindannyian, még ha a gyors ritmus és a sok új 
elem néha meg is rémít bennünket.

Népi kultúra és az értelmiség szerepe

 fotó: mihály lászló

10. oldal |  2011. július 15., péntekhargitanépe


