KÓSA LÁSZLÓ

A magyar nép történelmi emlékezete
,,S az ö r e g e k t ő l h a l l o t t l e g e n d á k a t hol riadtan, h o l s z í v e m v i d á m s á g á r a , d e t o v á b b f e j t e g e t t e m , é p í t g e t t e m , f o r m á l g a t t a m , s a h o l j ó n a k l á t t a m , ott i g a z s á g o t t e t t e m . H i s z e n
tele volt az egész t á j régi, n a g y o n régi l e g e n d á k k a l , a m e l y e k e t m e g i n t és m e g i n t elm o n d t a k , e l m e s é l t e k v a s á r n a p d é l u t á n o n k é n t az e m b e r e k , k i n t ü l d ö g é l v e a t ö k é n , v a g y
őszi, téli e s t é k e n s z o m s z é d o l g a t v á n . De- ö s s z e á l l t a k az e m b e r e k az u t c á n , a h a t á r b a n ,
a dűlőfélen, a tengerilógerben, minden erre alkalmas helyen. S meséltek a g y e r m e k e k n e k f ő k é n t a n a g y a n y á k , ö r e g n é n é k , n a g y a p á k s a k ö z e l e b b i r o k o n o k , v a g y c s a k az
ismerős öregasszonyok. Akik szintúgy hallották ezeket a meséket a h a j d a n i öregasszon y o k t ó l , n a g y a n y á k t ó l , és azok i s m e g i n t és m e g i n t m á s o k t ó l , f e l f e l é m e n v é n az
időben."
( S z a b ó Pál: Szülőföldem,
Biharország)

A népi műveltség, mint a múlt tanúja, egyetlen hatalmas történeti forrásgyűjteménynek tekinthető, amelyből a kutatók különböző témákhoz bőven meríthetnek.
De az az ember, aki a tradíciót őrzi, keveset tud arról, hogy kultúrája mekkora
távolságot fog át, szerszámai, mozdulatai, beszéde milyen távoli időket tükröz. Ami
az értő kívülálló szemében letűnt korok emléke, az számára megszokott, mindennapos dolog. Talán nem érzékeli a történelmet, vagy idővel elvesztette ezt a képességét? Nem, csak másképp értelmezi a múltat, mint a rendszeres és tartalmas
iskolai műveltséget szerzett társai. Van történelemtudása, van szájhagyománya, amit
a könyvektől és írásoktól függetlenül történelemnek,
tart. Leggyakrabban monda
formájában találkozhatunk vele. De a történelmi emlékezet nem szorítható a folklórműfajok kalodáiba. Több is, mert fölbukkan az anekdotában, dalban, balladában,
trufában; kevesebb is, mert sokszor nem veszi magára a műfaji jegyeket, csupán
egy-egy magyarázatra, sőt mondatra szorítkozik. A hagyományos történelmi ismeretek hordozója pedig nemcsak a parasztság, hanem minden közösségi k u l t ú r á j ú társadalmi réteg és csoport. Az elmúlt századokban gyakran falusi nemesek és értelmiségiek őriztek meg hagyományokat, amelyek aztán a parasztság körében ú j r a
gyökeret vertek és kivirágoztak.
A történelmi néphagyomány iránti érdeklődés a nemzeti ébredéssel egyidős.
Nem sokkal később vetődött föl a magyar naiv eposz keresésének gondolata. Ahogy
teltek az évtizedek, úgy fogyott a megtalálás reménye, és helyébe nyomult a szkepszis. Ossián-i dalokat, vagy Niebelung-éneket vártak, nem értékelhették a korántsem
olyan előkelő, de mégis becses történelmi hagyományt. Talán innen keltezhető azok
kételkedése is, akik a minden népi tradíciót kritikátlanul történeti igazságnak elfogadók helyébe léptek. Egyre többen adták jelét csalódásuknak, miután konkrét
történeti alakokra és eseményekre rákérdezvén, nem azt hallották vissza, ami könyvekben és krónikákban olvasható. A neves folklorista, Solymossy Sándor a mohácsi
csata emléke után kutatva Kisfaludyt idézte:
„Hantra
És nem

dűl a pásztor s fütyörészve
legelteti
nyáját
tudja, kinek, hös pora nyugszik
alatt"

Pedig, hogy volt Mohácsról szóló néphagyomány, azt a korabeli források, legfőképpen Szerémi György bizonyítja. Nála olvasható, hogyan vonták felelősségre a
menekülő Lajos királyt az ország elvesztéséért a zászlósurak. Hogyan lett ebből királygyilkosság, majd öldöklő verekedés. Igaz, ez a történet még a „pletyka" és a
folklór határán áll, de a király eltűnését körülvevő titokzatosság alkalmas lehetett
mondaképzödésre.
Hasonló a helyzete Dózsa Györgynek. Ha valaki a Dózsa-jubileum alkalmából
megkísérli a parasztkirályról szóló néphagyomány összegyűjtését, nem sok eredményre jut. A magyar folklór alig tud Dózsáról. Legélénkebbnek talán Szegedre került fejének hagyománya látszik. A temesvári vesztőhelyet és a sírhelyet — egészen
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biztos, csak találomra — a nagyon kései kegyelet jelölte meg. Kálmány Lajos a
temesközi Szajánban egy idős embertől elmulasztotta följegyezni a Rákócziként várt
Dózsáról szóló történetet, aki a szegény embereknek jót akart, de az urak olajba
mártogatták és elevenen megsütötték. Dózsa népének ne lenne hagyománya Dózsáról? Ne emlékeznék hazánk legborzalmasabb polgárháborújára, amelynek ősei a
legfőbb szereplői voltak? Az első percben hihetetlennek tetszhet, pedig a jelenben
így van, és nem valószínű, hogy a jövő néprajzi gyűjtései megváltoztatják a képet.
De vajon így "volt-e korábban is? Petőfi fenyegetése: „Nem hallottátok Dózsa György
hírét", bizonyosan élő történelmi emlékezethez szólt. Igaz, nem a parasztságéhoz,
hanem a nemesekéhez, de ők sem csupán a történelemkönyvekben olvastak Dózsáról, hanem hallották tetteit apáiktól. Ismét Szerémit kell segítségül hívnunk. A délvidéki harcokban kitűnt Székely Györgyről szóló első mondatokban a korabeli címerek egyikét látjuk megelevenedni. A végvári katona egyetlen szörnyű csapással
tőből levágja egy török vitéz kardot tartó jobbját. Mindenestül viszi Budára megmutatni a királynak, aki jutalmul kétszáz aranyat utal ki neki. Tudjuk, hogy üres
a kincstár, az urak nem hajlandók Dózsát kifizetni, végül a kereszttel kárpótolják,
és ebből támad a baj. Hová lettek a Dózsa-mondák? Zűrzavaros két évszázad következett Magyarországra, különösen azokra a vidékekre, ahol a fősereg végigvonult. Az országot fölforgató események története valószínűleg összeolvadt a későbbi háborúk emlékével.
De ha nem így történik, ha békésen fejlődik a Magyar Alföld, akkor sem biztos, hogy sok marad az elveszett Dózsa-hagyományból. A történelmi emlékezet más
európai népeknél is megfigyelhetően korántsem olyan pontos krónikás, mint egykor
a nemzeti romantika hitte. A szájhagyomány amellett, hogy állandóan befogadja és
a maga törvényei szerint csiszolja az újabb és újabb hatásokat, folytonosan veszít
is állományából. Egyes tengeren túli primitív népeknél ma is hét-nyolc nemzedékre
visszaszámlálják a családi történelmet. Általában jellemzi ugyanez a törzsi-nemzetségi társadalmakat, de más a helyzet, sokkal nagyobb a „feléjtés" a fejlett
európai parasztkultúrákban.
Ha Dózsával és Moháccsal így állunk a jelenben, messzebbre egyáltalán nem
emlékezik népünk? Az időben távolodva egyre kritikusabban kell szemügyre venni
a hagyományokat: fölytonosak-e vagy csupán rövid múltra tekintenek vissza. Sajnos, a folklorisztikai kutatások erről a problémáról még nem mondanak annyit,
hogy bátran tájékozódhassunk. A szájhagyományból lejegyzett Árpád-történetek
alighanem a reformkor kultuszának termékei és á millennium t á j á n kaptak ú j
erőre. Elterjedésükben az újabbkori nyomtatványoknak nagy részük van. A régiekkel, az igricek és jokulátorok énekeivel az történt, ami a Dózsa-hagyománnyal is.
Sokféle történelmi ok siettette, hogy eltűnjenek. Pedig voltak, mint azt a krónikákban és gesztákban megőrzött történetek is bizonyítják. A regényes földolgozáson és
az Árpádok történelmi jogait bizonyító szándékon itt is, ott is átüt a korabeli néphagyomány, a fehér ló, a Lehel kürtje és Botond története. Sőt Anonymus el is
árulja magát, amikor bár lebecsülően, a parasztok meséjére' hivatkozik. A szent
királyok élétéről legtöbbet a középkori legendák tudnak. Csakhogy többségükről
kimutatták, hogy a korabéli egyházi irodalom termékéi. Sajnos, mind Istvánról,
mind Lászlóról kevés maradt fönn a szájhagyományban, de ezek annál értékesebbek, mért bizonyítják' számúnkra, hogy nemcsak az egyház ápolta emléküket, hanem az egyszerű emberek körében valóban népszerűek voltak. A parasztok hagyományai nem mindig illettek bele a vallásos képbe, és így nem örökítették meg az
írások. Pedig milyen csodás történetek a tordai hasadékról, a Szent László füvéről
és pénzéről szólók! Az Árpádok közül még Béla király nevéhez fűződik néhány
töredékes monda. Nem a kunok, hanem a tatárok üldözik, de mögötte is megnyílik
a szakadék. "Igaz, nem Tordán, hanem a tornai Szádelő falunál.
Időrendbén haladva Toldi Miklós következik szemlénkben. A mondák Toldija
közeli rokonságban áll Kinizsivel. Mindkettő malomkővel hívja föl a figyelmet
rendkívüli erejére. Nemcsak Kinizsi, Toldi is Mátyás király vitéze a néphagyománybán. 'Azé az urálkodóé, aki mindmáig a magyar történelem, egyik — ha ugyan nem
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a legkedvesebb — hőse. De nemcsak a magyarok mesélnek sokat róla, h a n e m szinte
minden szomszédunk, csehek, szlovákok, ukránok (ruszinok) és szlovénok is. A' Balkánon nagy törökverő hírében áll, mint édesapja, Hunyadi János, aki a délszláv
népek körében a hősénekek és népballadák egyik leggyakoribb szereplője. Hihetetlen, hogy Mátyásnak mire nem volt gondja! Talán egész életében úton járt Buda és
az ország valamelyik helysége között. Ha hiszünk az emlékezetnek, mindenütt megfordult, mert nincs olyan falu, ahol ne mesélnének róla, és legtöbb helyen természetesnek veszik, hogy a szóban forgó eset éppen ott történt meg vele. Az ostoba
gazdagokat állandóan zabolázta, de ha a szegény favágó este befogadott egy magányos vándort, és reggel aranypénzt lelt a fazekában, „mindjárt tudta, hogy ez csak
Mátyás király lehetett". A hasonló alaphelyzetből induló történetek talán unalmassá
is válhatnának, de nem azok, mert mindegyik máshoz és máshová visz, m á s a csattanója. Boldog emlékezetű Mátyás király, mert a több ezer év előtti Indiától az
ezeregyéjszaka világán át Európáig ahány nép közt járó jó fejedelem élt, azok
minden tettét — hogy az igazságosztásból egy időre mi se m a r a d j u n k ki — neki
is tulajdonítja a magyar néphagyomány. Született olyan föltevés is, hogy m á r életében nevéhez kapcsolódtak a jó királyról szóló nemzetközi történetek. Bizonyos,
hogy a 16. századtól folytonosan ismerjük az alakjával és tetteivel foglalkozó különböző rendű és rangú írásokat, a tudós krónikáktól a népkönyvekig. A jeles cselekedeteiről elmélkedő Zrínyi Miklós sorról sorra közismertként utalt életére. Akkortájt már mint a nemzeti királyság aranykora élt az emlékezetben Mátyás uralkodása.
. A török hódoltságról jóval többet őrzött meg a nép történeti tudása, mint a
korábbi évszázadokról. A kerítetlen falvak lakóiról leginkább csak a pusztulás vagy
áz. újjáéledés, tényét jegyezték föl a kortársak. Mintha a néphagyomány akarná
pótolni" a történetírás' mulasztását azokkal a realisztikus elemekben bővelkedő mesékkel és mondákkal, amelyek a védtelen nép törökellenes harcáról szólnak. „Jön a
török!" Ez a kiáltás az első percben bénítóan hatott a békés lakosságra, de a következő gondolat már a menekülésé volt. Bizonyos, hogy sok helyen kialakultak a
veszély' elől rejtőzés pontos útjai, amelyeket az ellenség nem ismerhetett. Az elvadult-Alföld mocsarai és lápi erdőségei éppúgy számos búvóhelyet kínáltak, mint a
Bakony rengetegei és a havasok bércei. A Tisza mente meg a Sárrét lakói félig sült
kenyereiket a • kemencékből kikapkodva szigetekre menekültek és a h a j ó u t a k sík
vizét „meghányták" kaszával. J a j volt az utánuk merészkedő embernek és állatnak!
Bihardiószegen ' mesélik, az egykor, vadvizekkel körülvett Asszonysziget nevű dűlőről," hogy az odamenekültek a közelben táborozó törököket kivájt tökből készült
halálfejekkel, fáklyákkal és kiáltozással riasztották el. A Székelyföldön egy meredek
hegyoldal barlangjába menekültek a falusiak: Néhány nap múlva elfogyott az élelmük. Végső elkeseredésükben „kérkedésül" szalmából font hatalmas kalácsot tűztek
egy-pózna végére, azzal bírták elvonulásra. az ellenséget. A nagyszalontai Vérszigetnél, a hajdúk- lesből támadva kaszabolták le á pogányokat. De van a szalontai h a t á r b a n . Panaszi-tó is, ahol a sikertelen-rajtaütést csak néhány h a j d ú élte túl. Sokfelé
beszélik, hogy a magyar ruhába öltözött tatárok -vagy törökök „Sári, Mári,. gyertek
elő!" kiáltozással csalták ki a nádasból az embereket, hogy azután megöljék vagy
rabszíjra'.fűzzék őket. A magukra hagyott parasztok honvédő harcáról szóló emlékezés .számos olyan történetet őriz, amelyet a' kétségbeesett védekezés, a puszta
megmaradásért vívott küzdelem .mozzanatai hitelesítenek.. Porcsalma lakói a falun
kívül -hatalmas szalmamáglyát. gyújtottak. Ezzel -tévesztették meg a' közelgő tatáror
kat, - akik azt hívén, hogy előttük másik fosztogató csapat járt, megfordították
lovaikat.-, "
:<
"
A törökök és a tatárok gyakran keverednek, sokszor szerepelnek ugyanazon
történetek szereplőiként. Egészen biztosan nem Batu kán tatár hordáiról szól áz
emlékezés; hanem az oszmán hatalom segédcsapatairól, a kegyetlen krímiekről, akik
1733-ig,- 'az-utolsó -betörésig fölmérhetetlen veszteséget' okoztak a magyar etnikumnak. A- leginkább sújtott Erdélyben különösen' sok a tatárokkal kapcsolatos emlék.
Szinte minden harmadik falu határában akad a dűlőnevek közt Tatárvágás, T a t á r 50

ölés, Tatárdomb, Tatárkát vagy Tatárszállás. A mezőségi Széken minden év Birtalan
napját (augusztus 24.) az 1717. évi tatárjárás emlékére ma is gyászban és böjttel,
folytonos templomozással ülik meg. Az emberrablásokról, a családok szétszakadásáról és egymásra találásáról, az egyéni, de gyakran megtörtént tragédiákról leghívebben a népballadák vallanak:
Folydogál,
folydogál
A szép Duna
vize,
Rajta.
mosakodik
Piros szép
örzsébet
Rajta mossa, rajta . . .
Két szép fehér
karját,
Két szép fehér
lábát,
Piros szép
orcáját.
Mindjárt
ott
mögfogta
A fő török
basa.

Azokról a vidékekről — Dél-Dunántúl, Dél-Alföld —, ahol a török tartósabban
berendezkedett, „békésebb" történetek szólnak. Az egymás mellett élés hétköznapjait
idézik föl, mint Móra Ferenc írása a szegedi hagyomány jellegzetes alakjáról, Hobiárt basa esetéről.
Napjainkhoz közelítve, a törökvilág után a Bocskairól és a Báthori Gáborról
szóló tradíciók következnek. Ezek azonban eddigi ismereteink szerint meglehetősen
szűk körűek, lokális jellegűek (Hajdúság, illetőleg Nyírbátor). Sokkal gazdagabb a
kurucok emlékezete. 'De amíg a török hódoltságnak nincs főalakja, helyét elfoglalják a falvak névtelen védői, itt mintha egyetlen ember harcolna az ellenséggel, Rákóczi Ferenc, a vezérlő fejedelem. Történetei a valóság és a mese ötvözésével ábrázolják alakját. Többnyire pozitív hősként, jó királyként ismerik: „Jószívű ember
volt, mert segített a szegényeken. Ha nem volt enni váló ja a szegényebbnek, a magáéból mért neki terményt." De arról is tudnak, hogy sokat dolgoztatta a cselédeit,
és megverette, ha valaki nem dolgozott rendesen. Várakat építtetett. Szüksége volt
rá, mert állandóan hadakozott. A Rákóczi-emlékek természetes központjában, az
egykori birtokain, minden faluban járt és mindenütt történt vele valami. Sok helyen
látható nyomot is hagyott: kardot, lópatkót, harangot, kelyhet. Egy-két főemberének
is hallották a nevét. Főleg az árulókét, Ocskáyét és Károlyiét. Valószínű azonban,
hogy ezek később kerültek be a szájhagyományba, történeteik erősen olvasmányihletűek. A harcok és csaták emlékét alaposan megrostálta az emlékezet, álig maradt belőle valami. Ugyanígy a kuruc katonáké is elmosódott. Ritka az olyan realisztikus történet, mint amelyik azt meséli el, hogy a kurucok elpáholták a kocsmárost,
mert nem akarta elfogadni a fejedelem rézpénzét.
A forradalom és szabadságharcig a Rákóczi-tradíciók jeléntették a legfontosabb
részt és a magot a történelmi emlékezetben. Sem korábbi, sem későbbi sorsdöntő
változás és küzdelem nem hagyott olyan mély nyomot a néphagyományban, mint az
Í848—49-es nagy történelmi lélegzetvétel. A hozzáfűződő népi történelmi tudást
viszonylag jól ismerjük, összegyűjtését már 1850-ben szorgalmazta egy naiv — bár
lehet, hogy provokatív — fölhívás: „Búját és örömét, érzelmeit és gondolatait, dalban önti ki a nép. S hogy a fórradalom alatt öröm és bú, gondolatok és érzelmek,
rendkívüliek valának a népben; — tehát áz idők színében öltözött dalaik is, szokatlan jelenet a népköltészet világában: nem szükséges mondanom. Gyűjtsük össze e
dalokat; e gyűjtemény nevezetes mellékdarabjai leend kórunk históriájának." A katonai , hatóságok azonban hamarosan visszavonatták a fölhívást. Országos gyűjtésre
majdnem száz esztendő múlva, a centenárium alkalmából kerülhetett sor. Az 1850ben még friss dalok és történetek egy évszázad alatt valóságos és gazdag folklórrá
értek., Ismeretes, hogy az önkényuralom büntette a Kossuth-nóta éneklését, üldözött
minden nyilvános hazafias emlékezést. Mégis nőtt és erősödött a szabadságharc
kultusza. Igaz, hamarosan hamis hangok is keveredtek hozzá, mert 1867 után a
parlamenti ellenzék igyekezett a maga képére formálni a hagyományát.
A 48-as Magyarország kormányzója, vezére, királya, első embere Kossuth Lajos.
Ebben az . országban az emberek „kossutoznak", azaz politizálnak, a bátor férfit
4*
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„Kossuth-emben'-nek mondják. A parasztszobákat Kossuth-kép díszíti, az emberek
Kossuth-szakállt és Kossuth-kalapot hordanak, Kossuth-zsinóros ruhában járnak.
Az egyszerű polgár nem mérlegelhette sem Kossuth hibás politikai lépéseit, emberi
gyöngeségeit, sem a szabadságharc bukásának belső okait. Nagy személyiséget keresett, akinek nevéhez köthette a pozitív változásokat, a robot és a dézsma eltörlését — melynek keserveiről az unokák is bőven tudnak mesélni —, a jobbágyság
fölszabadítását és a túlerővel szembeni önvédelmi harcot. Kossuthban találta meg
a férfit, aki igazi hőse lett a folklór színes köpenyét magára öltő hagyománynak.
Nem véletlen, hogy a régi toborzónóta az ő nevével összeforrva lett minden idők
legtöbbet énekelt magyar tömegdala.
A szabadságharc dalai alig kötődnek eseményekhez. Fölkapnak egy-egy nevet
vagy csatahelyet, lelkesítenek vagy a bukáson keseregnek. Más a próza, amely tud
a jobbágyfelszabadításról is, de inkább a csatákról, a honvédek hősiességéről és a
huszárkalandokról mesél. A csatahelyek mellett a legjobban Világost és Aradot
tartja számon a néphagyomány. A centenáriumi gyűjtés munkatársai följegyezték,
hogy az idősebb parasztok — akik még személyesen ismerték a szabadságharc résztvevőit — nemegyszer könnyeztek és elcsuklott a hangjuk, ha a végső eseményekhez
kanyarodott a beszélgetés. Világosról az maradt fenn, amit mindnyájan tudunk.
Ha nincs is benne az iskolai történelemkönyvben, a jó tanár elmondja az órán,
hogy a parancs hallatára sírtak a honvédek. Aki tudta, elpusztította fegyverét, a
huszárok kedves lovukkal végeztek, hogy ne kerüljön idegenek kezébe. Akadtak,
akik reményt vesztetten főbe lőtték magukat. Világos és Görgey neve a történeti
néphagyományban is elválaszthatatlan. De éppúgy, mint a vitairodalomban, itt sem
egyértelmű a megítélése: áruló volt-e, vagy sem. A/ többség elmarasztalja, bécsi titkos kapcsolatairól, lepénzeléséről, Kossuth királyságától való félelméről tud. Mások
azzal mentik, hogy nem volt különb választása, és csak az oroszok előtt tette le a
fegyvert. Tudós feltevés szerint valószínűleg egykori katonái, akik közt igen népszerű volt, lehettek a történelmi megértés első hívei.
Október hatodika történetének emléke talán még mélyebb a Világosénál. A kultusz és hagyomány keletkezését szinte óráról órára lehet követni. Amint szétfutott
a városban a szörnyű ítélet híre, előkerültek a gyászruhák, s bizonyára azokban
az órákban megszülettek az elhatározások is, hogy a vértanúk ereklyetárgyait megőrizzék, ha kell, drága pénzen megváltsák pribékjeiktől. Mert így történt. Enélkül
nem képzelhető el annak a hatalmas tárgyi gyűjteménynek a keletkezése, amely a
kiegyezés után elsősorban az aradi polgárok adományozása folytán az emlékmúzeumba került. A tábornokok halála a bukott szabadságharc mementója maradt.
Tablóképük odakerült a falra Rákóczi és Kossuth képe mellé. Kivégzésük reális és
regényes története számos kiadványban látott napvilágot. Mindez nem akadályozta
meg azt, hogy a szomorú eseményt egy régi mondai elemmel, a „késett kegyelem"mel színezze ki a képzelet. Sok változata van ennek az igen elterjedt történetnek.
Egyszer megadatik a kegyelem, de későn érkezik, mert m á r folyik a kivégzés, ezért
a még élők elutasítják. Máskor Haynau, vagy egyszerűen a rosszindulatú f u t á r
késlelteti, nehogy időben érkezzék.
Azon, hogy a vértanúk hosszú névsorát nem t a r t j a számon a néphagyomány,
nem lehet csodálkozni. Kevés jeles személy neve maradt fönn a Kossuthén és a
Görgeyén kívül. Néhol Klapkáé, gyakrabban Bem apóé, de leginkább Damjaniché.
„Ki volt Damjanich János?
Mikor mégkérdeztem az édesapámat, lángolni kezdett a szeme, az orcája
kipirult.
' Az volt csak az ember, fiam! Nem született még olyan ember, mint ő. D a m j a nich volt a hősök hőse, a csaták oroszlánja. Ö volt a fergeteg, amely elsöpörte maga
elől az ellenséget. Damjanich János volt a magyarok leghíresebb katonája.
Megkérdeztem az édesanyámat, ki volt Damjanich?
• Az édesanyám így felelt:
Damjanich volt. a férfiak virága. A legvitézebb, legbátrabb katonája volt Kos52

suth Lajosnak. Aki az ő nevét hallotta, ha gyáva volt, egyszerre bátor lett, ha vitéz
volt, még vitézebb lett." (Krúdy Gyula: Szuronyt szegezz, előre!)
Ha mást senkit, őt biztosan megnevezik az aradi tizenhárom közül. Részletesen
tudják utolsó óráinak történetét, sőt utolsó szavait is idézik. Benne, a vörössipkás
ezred legendás parancsnokában testesült meg a szabadságharc rendíthetetlen vitézsége, ezért minden más katonáénál megalázóbbnak érzik számára az ítéletet.
Kossuthot haláláig hazavárták. A remények fölparázslása idején Türr Istvánnal
és a magyarnak hitt Garibaldival együtt. De volt még valaki, akit jó ideig fölbukkani véltek, vagy távoli raboskodásáról beszéltek. Szándékosan marasztottuk utoljára a „legendák Petőfijét", mert amennyire elválaszthatatlan ő a szabadságharctól,
úgy igaz az is, hogy életének majdminden lépését számon tartja az emlékezet.
Nemcsak jószívű garabonciásként, aki furfangosan lóvá tette Kevély Kerekít, és szétosztotta a szegény nép közt a tőle nyert aranyakat, hanem személyes ismerősként.
Koltón nemrég halt meg egy idős asszony, aki, bár az anyakönyvek másról tanúskodtak, mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy az ő nagyapját Petőfiék keresztelték.
Bosszantó epizód zavarta meg az Erdődről Koltórá igyekvő nászutaspár .kedvét,
eltörött a kocsi egyik kereke. A misztótfalusi kovácsnak jutott feladatul, hogy megjavítsa. Dédunokája ma is pontosan elmondja, hogyan történt az eset. Ugyanígy
tudják az utolsó este és az utolsó ébren, beszélgetéssel eltöltött székelykeresztúri
éjszaka történetét is. Csodálható-e, hogy róla, akit egy egész ország jól ismert, sokan
nem hitték el, hogy ismeretlenül került 'a segesvári csatatér tömegsírjába.
A szabadságharcot megelőző és követő esztendőkben volt a legélénkebb a magyarországi betyárvilág. A kétségbeesett önvédelmi szervezkedés idején a törvényen
kívüli emberek társadalmi rehabilitációjának a lehetősége is fölmerült. Azonban
tudvalevő, hogy Rózsa Sándor szabadcsapata még sem lett Kossuth jó katonája,
haramiák maradtak. A népi emlékezet erről már nemigen tud, az osztrákokra karikással durrogtató merész betyárok alakját őrizte meg. Ezeket a történeteket az is
erősítette, hogy a bukás után hosszabb-rövidebb időre egy-egy bujdosó honvéd is
menedéket talált a számkivetettek között. Amikorra fölszámolták a betyárbandákat
— elsősorban a szegényparasztok körében —, már erősen romantikus és meseszerű
hagyomány alakult ki a gazdagokat büntető és a szegényeket segítő betyárról.
A legsűrűbben betyárjárta helyeken, a Dél-Alföldön, Somogyban és a Bakonyban
sok, apró, realisztikus részlet is fönnmaradt a szerelmes kocsmárosnékról, az orgazdákról, rejtett istállókról, váratlan találkozásokról, amelyeket a hitel biztosításául
általában rokonra vagy ismerősre való hivatkozással adnak elő.
Van a történeti néphagyománynak egy jellegzetes tartománya, amely 1848—49
történetei közt is fölbukkan, de korábbi és későbbi rétegei is ismertek, ez a háborús
katonaélet tradíciója. Amit a reformkorban az obsitos Garay Jánosnak mondott el
a napóleoni háborúról, azt később kevés' változtatással 48-as huszárkalandként, majd
az olasz és a porosz háborúk hőstetteiként , mesélték el a Háry Jánosok. Sőt, ha a
tradicionális kultúra teremtő és éltető ereje századunkba nem hanyatlik le, az első
világháború ilyen módon megszépülő emlékének is tanúi lehetnénk. A távoli frontélményeket és főleg a fogság viszontagságait nem egy idős ember folklorisztikusan
kiszínezi, de a modern háborúk sokszoros borzalmai már nagyobbrészt kívül rekednek a körön, nem veszik föl a visszaemlékezés hagyományos formáit.
Bárki tapasztalhatja, hogy a mai ember emlékezetében is összesűrűsödik a múlt,
a saját múltja is. Akinek nincs különös történeti érdeklődése, egyre messzebb
kerülve az iskolapadtól, századokat tévedhet jelentős események időbeli elhelyezésében. A szájhagyományban élő történelem ilyen értelemben nem tévedhet, mert
egyszerű a kronológiája, számára csak az élők emlékezetével átfogható közelmúlt és
azontúl a régmúlt létezik. A falusi emberek nem években, hanem eseményekben
számolják az időt. Határkövei szűkebb körben a családi események, szélesebb körben a természeti csapások. Csakhogy ezek az értelmüket ismerő nemzedékek halálával elfelejtődnek, ezért nőnek föléjük a történelmi események. A két világháborútól eltekintve az egyetemes népi időszámításnak három nagy fordulója van: a török
kor, amit sok helyen „nagy futás"-nak, vagy „szaladás"-nak emlegetnek, Rákóczi
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kora és 1848. Vannak rendhagyó esetek is, például a bukovinai székelyeké, akik
hányattatásuk állomásait tartják ugyanig}' számon. Ezek a fordulók azonban ritkán
következnek egymásután, inkább egyenértékűek. Hol az egyiket, hol a másikat használják, aszerint, hogy a vidéken melyiknek a hagyománya erősebb. A honfoglaló
Árpád, Rákóczi és Kossuth tehát egyaránt élhettek a „török előtt" — egyszóval
régen, abban az időben, amikor a mai emberek közül még senki sem született meg.
Mivel az idő alig múlik, a hősök is lassan öregszenek. Születésükről és gyermekkorukról olykor még tud a hagyomány, különösen, ha csodás jelek előre mutatták,
hogy fontos események történnek m a j d velük, de meghalni szinte sohasem szoktak,
mert a legigazibb hősök örökéletűek. Akár Artus király a walesi hegyek mélyében,
úgy várja Béla király a kőszegremetei Bélavár nevű hegyben, hogy ismét eljöjjön
az ideje. Még Mátyás király sem kivétel, mert az ő föld alá vonulásáról is szól történet, pedig mindenki ismeri a mondást: Meghalt Mátyás király, oda az igazság!
Talán léginkább halhatatlan a-bujdosó' Rákóczi. Évtizedek teltek el a szabadságharc
bukása után, de. neve még mindig hadba hívó erő volt. Jövetelének hírére ültek lóra
1735-ben és 1753-ban az alföldi 'parasztfelkelők. Még a század végén is fölbukkant
egy-egy magát Rákóczinak mondó ember, mert tudta, hogy ételt és pénzt zsarolhat
a hiszékeny és a Rákóczi nevet tisztelő parasztoktól. Várták haza a fejedelmet, hogy
majd változtat valamit a világon, és közben szinte észre sem vették, hogy alaposan
eltelt az idő. A következő följegyzés 1848-ból maradt ránk Kossuth szegedi toborzásának napjaiból: „Dejszen uram, nem Kossuth az, aki jön, hanem Rákóczi Ferenc."
„Mikor kibujdosott az országból, megfogadta, hogy visszajön még. Most h á t eljött.
Hanem az urak hadd nevezzék Kossuthnak, de azért Rákóczi az."
A történelmi emlékezet jó hősei általában valami nemeset, de feltétlenül valami
előbbre vivőt, segítőt cselekszenek. Tetteik sikerét rendszerint természetfeletti t u l a j donságuknak köszönhetik, amely oltalmazza őket a veszedelemtől is. Sem Rákóczit,
sem Kossuthot nem fogja a kard és nem éri a golyó. A szegedi mondavilág Kis
Kampója — Alonso Peres spanyol lovag, Temesvár egyik védője — a táltostudománynak tökéletesen birtokában van. A zentai győző, Savoyai Eugén félszemű; féllábú pattantyús, aki nagy messziségből pontosan célba talál.
De akár tesznek csodákat, akár nem, a korba illő, egyszerű emberekként viselkednek és beszélnek. Rákóczi békés percei nyírségi nemesi kúriához hasonló környezetben telnek, a szavajárása pedig a parasztokéhoz hasonló. Amikor Kinizsi a
török szorongatta Temesvár ostromgyűrűjén átvágja magát, a sebesült kapitány
ráborul: „Végünk van. Aszongya Kinizsi, hogy ne vérözze be, nincs végünk." De
figyeljük meg a következő történetet:
„Kossuth Lajos, amikor föllázították a világ népit, akkor elmönt a Rózsa Sándor bandájába. Azt mondta:
— Gyértök, segítsetök!
A szegedi főbíróval ment a Rózsa Sándor szállására. A főbíró mög úgy reszkötött egész úton, mert igön félt a Rózsa Sándoréktul. Amikor odaértek, akkor
gyüttek ám a rablók, azt kiabálták:
— Pénzt ide! Pénzt ide!
Azt végül is a Rózsa Sándor gyütt, azt meglátta, hogy Kossuth Lajos gyütt,
oszt fölpofozta űket. Akkor bevitte a titkos helyiségbe a Rózsa Sándor a Kossuth
Lajost. Volt ott rengeteg sok drágaság, hogy el lőhet képzelni, azt abbul adott neki."
Ez a hétköznapi közvetlenség, ahogyan a történet a betyárvezér és a kormányzó
találkozását előadja, a közösség számára természetesen hangzik. Szükség van rá a
történelmi hitel kedvéért is. Eszköze az elbeszélőnek, hogy közelebb hozza hőseit
hallgatójához. Ugyanezt a célt szolgálja az is, hogy a történeti ismeretek lehetőleg
mindig helyhez kötődnek. Ha a faluban vagy a közeli vidéken látható különös
jelenséghez, vagy dűlőnévhez kapcsolódik a történelem, mindjárt elevenebb, és egyszerre az érthetetlennek tetsző domborzati furcsaságok és földrajzi nevek is magyarázatot nyernek. A hagyomány megtalálja a módját annak, hogy a kedvenc hősöket
elhozza a faluba. Például Tápén úgy tudják, hogy ott járt Mátyás király, Dózsa,
Rákóczi és Kossuth, de legtöbbször Rózsa Sándor. Móricz Zsigmondnak van egy
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fiatalkori elbeszélése, Mátyás ficfája a címe, és arról szól, hogyan tett igazságot a
király két civakodó tiszaháti falu viszályában. Azon veszekedtek, hogy kinek meddig. ér a határa. Mátyás a kezeügyébe eső fűzfavesszőt szúrta le határjelül, hogy
elejét vegye a további torzsalkodásnak. A vessző később terebélyes fává növekedett,
míg az író gyermekkorában ki nem csavarta korhadt törzsét egy hatalmas vihar.
Alig akad olyan tája az országnak, ahol a helybeliek ne dicsekednének egy-egy
idős faóriással. Mint az ősök tisztelete a régi erdőkhöz, úgy tapad hozzájuk nagy
idők és nagy emberek emlékezete. A néhány esztendeje elpusztult balatonakarattyai
Rákóczi-szilt már kétszáz esztendeje számba vették a megyei biztosok, mert fontos
hivatást töltött be. Határfa volt, mint Mátyás ficfája. A tihanyi apátság toronygombja
és a szil koronája közé húzott képzeletbeli vonal választotta el a somogyi és az egykori zalai halászóvizet. A fejedelem hadiútját napról napra követő történetírás nem
tud arról, hogy Rákóczi valaha is járt e tájon, de följegyezte, hogy Balogh Ádám
serege csatát nyert a közelben. Talán innen származik a kuruc hagyomány. Nem
ez az egyetlen fa, amely a hagyomány szerint árnyat adott a megpihenő fejedelemnek. A romhányi tölgy arról nevezetes, hogy alóla figyelte az utolsó ütközetek egyikét. A máramarosi Űrmező határában van egy fa, amelyről a környező ukrán-ruszin
lakosság, Rákóczi hű katonáinak leszármazottjai, azt mesélik, hogy alatta költötte
el utolsó ebédjét Lengyelországba bujdosása előtt. Szabolcs—Szatmár—Bereg—Zemplén tájain, a felkelést elindító megyékben kisebb erdő kikerekedik, ha gondolatban
egymás mellé ültetjük a Rákóczi-fákat. A legtöbb históriai esemény talán a bajmóci
öreg hárshoz fűződik. A hagyománnyal ellentétben nem valószínű, hogy Csák Máté
hozzá kötötte a lovát, vagy Zsigmond király és Mária királyné itt beszélték meg a
magyar korona sorsát, de az már inkább hihető, hogy husziták gyülekeztek törzsénél. Történeti tény, hogy Bocskai István országgyűlést tartott lombjai alatt, és Rákóczi Ferenc több levelét keltezte alóla. A török hódoltságra is emlékeztet néhány
öreg fa. Végül nem feledkezhetünk meg a Jókai érdeméből mindnyájunk emlékezetében örökéletű nagyenyedi két fűzfáról sem.
A jó vizű források és kutak éppúgy barátai az embernek, mint az enyhet nyújtó
nagy fák. Debrődön ma is megmutatják a Szent László lova nyomában fakadt forrást. Mátyás király és Rákóczi, törökök és tatárok szomjúságukat oltva, sokfelé
nevezetessé tették a kutakat.
A legtermészetesebb hagyományképző emlékek a várak és a várromok. De nemcsak a hegycsúcson állók vagy az erdők mélyére húzódók adnak erre alkalmat, hanem síkföldi erődök is, például Szigetvár. A folyton leomló falat Zrínyi egy katonája tanácsára aranytyúk befalazásával állítja meg. Nincs a városban és a környékén olyan iskolás gyermek, de bármilyen korú ember, aki ne tudna titkos alagutakról. Nyugodtan hozzátehetjük, hogy nincs Magyarországon olyan vár, amelyiknek rejtett alagútjairól ne beszélnének a közelében lakók.
Nemcsak a nagy fákhoz, kutakhoz, hidakhoz, romokhoz, a különös alakú sziklákhoz, hanem a síkságon váratlanul emelkedő dombokhoz is szívesen tapad a történelmi hagyomány. Ha csatahely van a közelben, az emelkedés leginkább temető,
testhalom lehet. De gyakoribb ennél az a magyarázat, amely hadvezérek, királyok
és fejedelmek sátorhelyének tartja ezeket a hű katonák által süveggel, iszákkal,
pajzzsal összehordott dombokat. Gencsen (Szatmár megye) mesélik, hogy a toborzó
Rákóczi megüzente egy pénteki nap, hogy vasárnap ott lesz a templom előtt. A gencsiek „mindig 48-asok voltak", most is megmutatták, hogy „jó kurucok", nem várták
meg a fejedelmet, hanem elébementek és a falu szélén sapkájukban hordott földből dombot emeltek a sátrának. Hasonlóan keletkezett az érendrédi Lászlóhalom, a
szederkényi Bélahalma, a nemesbükki Tatárdomb, a csanakfalvi Királyszéke és még
számos mesterséges emelkedés az ország távol eső vidékein.
Lehet az ember érzékenyebb, lehet közömbösebb a történelem dolgai iránt. így
van ez falun is. De valami majdminden ember képzeletét megmozgatta. Talán nincs
falu, amelynek határában ne kerestek volna kincset. A történelmi helyek különösen
vonzották a kincskeresőket. Elhagyott gödreik sokszor éktelenítik a regényes romok
környékét. Nem hiába kerestek, hiszen az eke olykor még manapság is kifordít ke55

vés ezüst- vagy aranypénzt, amit az ellenség elől áshattak el, de később nem akadt,
aki kivegye. Sokáig ösztönözhetett a nagyszentmiklósi aranykincs messzeszállt híre
is, amit még 1799-ben talált meg egy román paraszt. Szigetváron Zrínyi, FelsőMagyarországon a „cseh rablók" (husziták), Nyírbátorban Báthori Gábor, a Hegyalján Rákóczi kincsét keresik, a Dél-Alföldön aranytallérokkal töltött kőkecskéről
tudnak, amit a törökök rejtettek el. Akik sokáig hiába fáradtak, bőven találhatnak
magyarázatot sikertelenségükre, mert ezeket a kincseket gyakran bűvös erő őrzi.
Megtalálásuk a hagyomány szerint ritka és különös percekben lehetséges. Annyi
vigyáznivaló és tiltás veszi körül őket, hogy hibázni könnyen lehet, de akkor a
meggazdagodás reménye is elvész.
A kincsmondák a hiedelemvilághoz kapcsolják a történelmi emlékezetet. Vizsgáljuk meg az ellenkező pólust, amire már eddig is többször utaltunk, az írások és
nyomtatványok hatását! A naiv eposzunk nyomait kutató Arany János í r j a keserűen
és elégedetlenül, hogy a magyar ember „a mi keveset az »Isten ostoráról« tud, nagy
részben s talán egészen, Losontzi István népszerű könyvének köszöni." A nagykőrösi
rektorprédikátor tankönyvére, a Hármas Kis Tükörre gondol, amelyet a leghosszabb
ideig használtak a magyar iskolákban felekezeti különbség nélkül. A reformkor nagy
nemzedéke, írók, költők, tudósok, politikusok számosan ebből a kis könyvből tanulták először Magyarország földrajzát, alkotmányát és történetét. Természetesen n e m csak a legjelesebb férfiak nevelődtek rajta, hanem az ország minden rendű és rangú
polgára. Ebből itanult Madár Vince, Tamási Áron regényének, a Hazai Tükörnek a
főhőse. Őt és társait belőle vizsgáztatták a marosvásárhelyi kollégium felvételi vizsgáján a professzorok. A Hármas Kis Tükör eredendően alsó iskoláknak készült.
Legnagyobb számmal olyan paraszti származású tanulók forgatták, akik sosem
kerültek felsőbb iskolákba. Igaza lehet Arany Jánosnak, erősen hozzájárult a magyar nép történeti tudásának kialakulásához.
A Hármas Kis Tükör azonban csak egy volt a közkedvelt és igen elterjedt
olvasmányok közül, amelyet tanulás és egyszeri elolvasás után nem dobtak el, hanem a kalendáriumok, vallásos könyvek, ponyvahistóriák mellé tették és ismételten
elővették. Jószerivel kinyomozhatatlan, hogy a szájhagyományban élő történelemből
mi az, ami az eredeti esemény szemtanúitól a folklórként szájról szájra járva érkezett el korunkba, s mi az, ami írásból vette eredetét. A pontos' eredet kérdése filológiai vizsgálatokat igényel, maradjon most a háttérben, inkább arra figyeljünk,
hogy a közösség miként formálja a maga képére az „idegen" anyagot, és hogyan
tartja meg benne a maga igazát. E téren tanulságos folyamatoknak lehetünk tanúi.
Ember legyen a talpán, aki száz esztendő után el tudja választani Orbán Balázs
székelyföldi úti enciklopédiájában: amit a szalmás kunyhóban hallott, amit a cserepes kúriában jegyzett le, végül amit írói képzeletéből kapcsolt a történethez, hogy
még kerekebbé formálja. Mennyivel szegényebbek lennénk, ha ilyen módon nem
veszi számba a romokat, a sziklákat és a tatár járta helyeket. Ma már az ő könyve
nyomán mesélik tovább apáról fiúra ezek magyarázatát.
A hagyományokat hordozó és megtartó közösségnek egészséges volt a történelmi
érzéke. A történeti tudás koronként föltöltődött sekélyes ismeretekkel, olykor elszomorítóan hamisra hangolódott, de mélyében épen maradt az igazság. A tudós és
a tudóskodó papok és tanítók fantáziájából is leginkább azt engedte közel, amit a
magáénak érzett. Ha igazán örökbe fogadta a hallottakat és az olvasottakat, szépen
lehúzta róluk az előkelő ruházatot, és ráadta a magáét. Már csak a szabad mozgást
gátló évszámokat és a krónikás adatokat kellett elfelejteni, hogy száz éveket lehessen átrepülni a történelemben.
A török idők emlékét senki sem akarta a maga céljainak kisajátítani, de Rákóczi és 1848 mozgósító tradícióit már igen. A kiegyezés után, különösen a századfordulón az álkuruc romantika és a tartalmatlan Kossuth-kultusz áradata lepte
meg a falvakat, és vaskos réteggel fedte be a korábbi emlékeket. Rákóczi fejedelem
mégsem változott át tárogató szavára páváskodó nagyúrrá, a kurucok sem lettek jó
táncos, jó lovas, a bujdosásban éjjel-nappal könnyeket hullató feddhetetlen vitézekké. Rákóczit évtizedekig nem ismerhették hívei, de a nyomdatechnika segített
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ezen, és a sok ezer példányban elterjedt Mányoki-festményeken megláthatták, milyen volt. Visszanyerhette az emlékezetben eredeti képmását, délceg termetét, dús,
vállig érő haját, de amit a képek mellé írtak, abból keveset vállalt. A szegények
jobb életére volt gondja és arra, hogy a házatája rendben legyen. Szomorkás hangulatú ember maradt, mert jó cselekedeteiben és nyugalmában állandóan megzavarta az ellenség. Futás és bujdosás közben nem szégyellt végső esetben fa odvába
vagy öregasszony szoknyája alá bújni. Ha nincs táltos] ova és rosszakon győzedelmeskedő ereje, nem kerülheti el a végzetet, de ettől megóvta kedves népe, mert így
zárta szívébe, nem a századelő zsurnalisztikájának akarata szerint.
Ugyanebben a politikai áramlatban Kossuth sem kerülhette el „sorsát", hogy a
pártsajtó napi céljainak megfelelő szerepet kapjon. Az ő helyzete mégis különbözött
a kurucvezérekétől, mert ha nem is itthon, de sokáig élt és sokan éltek, akik látták, sót személyesen ismerték. Ennek tudata a parasztság közt azt is gátolta, hogy
egyértelműen mondai hőssé váljék. Az ő hosszú életéből — az 1848—49-es év —
rögzítődött a történelmi emlékezetbe. De nem az események sodrásában ú j és ú j
megoldásokat kereső emberé, hariem a jobbágyfelszabadítóé és a toborzó népvezéré.
A történelmi emlékezetnek az egyik legfőbb törvénye, hogy nem ismer előjogokat és kiváltságokat. Ha letér a valóság ösvényéről, lehet bármilyen bölcs, gazdag
vagy vitéz a szereplő, lehet világhíres a helyszín, nem tarthatja meg kizárólagosan
a rendkívüli vagy a csodás dolgokat és tulajdonságokat. Itt nem képezhetnek akadályt a hegyek és a folyók, nincsenek országhatárok, sőt nyelvi határok sem. Mivel
az emlékezet a vágyott és megálmodott történetekhez különleges teremtőerővel
rendelkezik, nem ismer lehetetlent. Aki veszi a fáradságot, és egy-egy rejtélyesnek
tetsző motívum nyomába szegődik, hamarosan találkozni fog vele nemcsak a szűkebb hazában, hanem fél Európában is. Elvándorolhat a kontinens távoli partjaiig,
és fölmehet az időben száz, sőt ezer esztendőkön túl. Ókori eredetű például az a
monda, amelyet a Zala megyei kisnemes ivadékok tudnak őseikről: a Szent László
király életét megmentő parasztember jutalmul nemességet és akkora földet kér,
amekkorát három óra alatt lovon meg tud kerülni. Hasonlóan egynapi lovaglással
szerzi a távoli Hunyad megyei Lozsád község hatalmas, havasok alá nyúló határát
a mondabeli Gőse vitéz. Így érthető meg az is, hogy Mátyás király és Kossuth
Lajos egyaránt megkapáltatja az urakat a szőlőben. Végtelenül sorolhatnók a példákat. A szájhagyomány építőelemei szeszélyesen keverednek, hol itt, hol ott bukkannak elő. A zentai csata helyi tradíciói jól példázzák, hogy egy híres történelmi
esemény gyűjtőmedencéje lehet a különböző eredetű mondai motívumoknak. Az ütközet fő mozzanatához, a Tiszán átkelő törökök megtámadásának történeti tényéhez
társul a lovak lábára vert fordított patkó, a szintén cselnek szánt levágott gallyakból „készített" erdő, a csodálatos lövés, amely egyszerre elszakítja a törökök hídját,
a rengeteg pogány holttestből keletkezett Tisza-sziget, az ellenséget véglegesen elvonulásra késztető augusztusi havazás, sőt egy közeli község nevének magyarázata is.
Bár tudjuk, hogy csupán töredéknyit idéztünk a magyar nép történelmi emlékezetéből, megálljt kell parancsolnunk magunknak. Hosszan folytathatnók a csapongást a távoli falvaktól a városokig, az eseményektől a hősökig, ismételten tapasztalnánk, hogy az emlékezet szinte kimeríthetetlen. Sajnos, gazdagságához mérten
még mindig nagyon kevéssé ismerjük. Vajon egy lehető teljességre törekvő gyűjtés
után lehetne-e az anyagból valamiféle néptörténetet írni? Vagy másfelől, mi a történelmi forrásértéke a történeti néphagyománynak, mennyiben segíthet hozzá múltunk pontosabb megismeréséhez? Jókai megkísérelte mondák segítségével a magyar
nemzet történetét „regényes rajzokban" megírni. Mikszáthnak is van könyve lovagváraink regéiről. A múlt században alig találunk olyan magyar írót és költőt, akitől
ne olvashatnánk egy vagy több történeti monda földolgozását. Mindnyájan irodalomnak szánták, amit írtak, nem a történettudósok munkáját akarták elvégezni. A népi
emlékezés sem helyettesítheti az írott történelmet. A történeti néphagyománnyal
foglalkozó tanulmányok mind beszámolnak a folklorizáció feltűnően nagy arányáról. De aki csupán arra gondol, hogy népünk történeti tudása nagyobb részt könyv57

eredetű, és ebből a népi kultúra másodlagosságára, esetleg csökkent értékére igyekszik bizonyítékot formálni, ugyanúgy igaztalanul gondolkodik, mint aki teljesen
hitelt ad az emlékezetnek, vagy azon kesereg, hogy nem találja a pontos történeti
adatokat. Mindkét tájékozódási irány tévútra visz, mert nem számol a történelmi
emlékezet „életműködésének" törvényeivel és funkciójával. A történelmi emlékezet
sajátos módon értelmezi az eseményeket, mert sok évszázados gyakorlatot követve
hallomásból kerekedik ki. Hordozóinak a szájhagyományhoz igazodó gondolkodása
sokszor „megfeledkezik" jelentós eseményekről és személyiségekről. Nem azonos
forrásértékű az oklevéllel, a krónikával vagy az emlékirattal. Más minőség, tanulmányozása másfajta kritikát kíván. Közelebb vihet egy-egy jelenség vagy históriai
tény megértéséhez. Ösztönözhet újabb kutatásokra. Gondos munkával kihüvelyezhető belőle néhány valós adat, amely gyengíti vagy erősíti a történetkutató m u n k a
eredményét. De akkor már végleg elveszti karakterét, azt, hogy nem közönséges,
hanem a földi lét és a mese határán járó történelem. Nem igazán tündérvilág értelmében mese, hanem rég történt igaz dolgok elmondása. Egyre régebbieké, hogy
már az idejét sem tudni pontosan, összeér a csodák elmúlt világával. „Meséljen még
egyet" — kérlelik a rokkant honvédet a családi körben. Hiába feddi meg az apa
a fiát: „Nem mese az gyermek", a szájhagyományban előbb-utóbb mese lesz a
szabadságharc emlékéből. Amikor a fiúcska nagyapa korba ér, már mesének szánva
mondja el az unokáinak a történetet. A történelmi tradíció mindenképpen korára
vall. A kuruc és a 48-as hagyomány például egyaránt a harcok idejére és a kiegyezés korszakára is. De sem a Rákóczi-hagyományok tragikus alaphangját, sem a
jobbágyfelszabadító forradalom emlékét nem tudta eltakarni a későbbi frázisos
hazafiság. Ha mégis kikezdte, az talán mélyebb tanulsággal szolgál, mint egy-egy
pontos történeti adat.
Aki egyszer igazán belepillantott a népi műveltség gazdag és különös világába,
könnyen rátalál a történelmi emlékezet kulcsára is, ami attól a perctől kezdve nem
összezavart, történelmietlen szóbeszéd, nem is hiteles történelem, hanem lélekmelegítő élmény lesz számára.
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