
(és a műsorban bemutatott verseikkelis)
erről az életben-élésről és mérhetetlen
emberszeretetről tesznek tanúságot.

Mind a valóságot éneklik meg: a viet
nami táj változatos, sokszínű szépségét,
a vietnami emberek jellegzetes, derűs

mosolyát, nyílt tekintetét és tártszivű

séqét - ugyanakkor valamennyiük közös,
gyötrelmes "élményét": a haza kettésza
kítottságát, a háborút. A Vietnami embe
rek minden fájdalmon és szent'edésen
fölülemelkedő szívósságát, élniakarását,
minden akadályt legyőző erejét szimbo
lizálta "A vietnami kultúra heté"-nek
valamennyi műsorszáma: az ősi, költőien

szép ballada a mandarinlány és a csúnya
révész szerelméről, amelynek lírai rádió
változatát "Dal a folyó felett" címmel
mutatta be a Rádió; és a Hamupipőke

téma vietnami megszólalása: a "Kicsi
Lao legyezője" című mesejáték. Hiába
akarja megölni a gonosz mostoha a kicsi
Laot, az mindig életre kel a halálból,
s végül is az élet győzedelmeskedik.

Néhány nappal később, szeptember
9-én egy másik ázsiai ország a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság ünnepel
te megala1culásának 21. évfordulóját. Cso
Ci Cson, Korea modern költészetének
legnagyobb alakja versciklusban állított
maradandó emléket a koreai háború hő

seinek, nem is sejtve még, hog1l aUg eY1l

esztendővel a versciklus megírása után
maga is az áldozatok közé kerül: egy
Phenjan elleni légitámadáskor otthonát
bombatalálat érte, s a költő a romok
alatt lelte halálát. "Es mennyire szimbo
likus, hogy nem maradt meg belőle más,
csak a töltőtolla. A költészet túléli a ha
lált, az esztelen rombolást. Cso Ci Cson
életműve, s az egész, őt követő modern
koreai költészet - amelyből az ünnepi
évfordulón "A hegyek éneke" címmel
mutatott be szemelvényeket a Kossuth
Rádió - tartalmilag híven tükrözi a
történelmi, társadalmi, gazdasági fejlő

dést. A mostani műsorban Tyen Da Szan,
a tudós és lírikus, Korea modern költé
szetének nagy előfutára mellett Cso Ci
Cson versciklusából hallhattunk rész!e
teket, valamint két ma is élő és alkotó
modern költő, Tony Sz Te és Kim' Szán
O műveiból.

A televízió "A Gyémánt-hegyek orszá
ga" című koreai tájtilmet vetítette az év
forduló alkalmából. A nézők előtt művé

szi telvételek sorozatában tárult töl a
koreai föld szépsége, gazdagsága, s KOl'ea
büszkesége: a sokezer csúcsot számláló
Gyémánt-hegység. A táj, ahol - a költő

szavaival élve - "fűszer- és virág-illat
árad". s amely oly szép, ,.mint húgaink"
- a koreai leánllok - "sugárzó mosolya".

BALASSY LASZLO

DOKUMENTUM
NÉPMŰVELÉS MA - ÉS HOLNAP

Immár hatodik éve bocsátja szárnyra
népművelés-könyvtár szakos hallgatóit
a szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző

Intézet. A végzettek zöme vidékre ke
rül, művelődésí otthonok, könyvtárak
dolgozója lesz; szervezője nagy és kis
közösségek kulturális megmozdulásai
nak. Egyúttal azonban felelőse is a mű

veltségí színvonal állandó emelésének s
az emberi tartalmak kibontakoztatásá
nak.

A népművelés nem látványos munka,
mégis egy fajtája az alkotói tevékeny
ségnek. Nincsenek mértékegységei, nem
lehet megtapasztalni sikereit vagy ku
darcát, Nem lehet kézzelfogható módon
lemérní, kimutatni vagy ellenőrizni a
hatását, hiszen e munka tárgya az em
beri gondolkodás. Legtöbbször csak évek
múltán hoz eredményt, mert ez az
agyakban lejátszódó folyamat a nézetek,
ítéletek reformja, mely az értelem ela-
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vult normáinak átalakításával jár. Célja
elsősorban az, hogy a jelenkor tudata
mindenki számára átélhető és felfogha
tó legyen. A népművelés tehát korsze
rű tudatformálás, az emberek cselek
vő részvételével. Eredménye pedig az
egész ember szemléleti gazdagodása,
belehelyezése a század történelmi és tár
sadalmi viszonyaiba, amelyek magatar
tását befolyásolják és az ismeretek
szüntelen bővítésével a pozitív értékek
megtartására ösztönzik.

De egyetértenek-e mindezzel maguk a
népművelők? Hogyan látják munkájuk
jelenét és távlatait? Mit szeretriének
megvalósítani ott, ahol erre lehetőségek
nyflnak?
Ezekről a kérdésekről beszélgetünk

pályakezdő népművelőkkel a Romkert
presszóban, a szembathelyí fiatalok
kedvelt találkozóhelyén. öten ülik körül
az asztalt. Idén végeztek, ősszel már va-



Iamennyien betöltik a felkínált állá
sokat. Ketten (a továbbiakban A és B)
falura mennek népművelőnek - az
egyik Zala-, a másik Baranya megyé
be -, a társaság harmadik tagja (C) egy
pestkörnyéki művelődési ház előadója.

a negyedik (D) a Művelődésügyi Mi
nisztérium dolgozója lesz, a beszélgetés
ötödik résztvevője (E) pedig az egyik
Vas-megyei technikum nevelőtanára.

Első kérdésünk;

- Egyetértenek-e az előbb e~mondot

takkal, a népművelés meghatározását
helyesnek tartják-e?

C: - Lényegében: igen.
A: - Kis kiegészítéssel. Tudnunk kell

ugyanis, hogy ez a fogalom az eltelt hu
szonöt évben gyakori változásnak volt
kitéve. Sokakban még mindlg teljes a
bizonytalanság. Ma is találkozunk olya
nokkal, akik a népmúvelőket egyszerű
agitátoroknak nézik. Igaz, sokféle mun
kát bíztak rájuk. A felszabadulást köve
tően fő feladatukat az analfabétizmus
felszámolása, a legalapvetőbb természet
tudományi és történelmi ismeretek meg
értetése jelentette. Később a termelőszö

vetkezetek szervezésében vettek részt.
Ma már sok országos hírű, magas mun
kaegységet fizető tsz köszönheti létét fá
radozásaiknak. A nagy átalakulások,
társadalmi mozgások idején, gazdasági
célok vagy a közérdek megvalósításakor
cl nép őntudatosodásának, emberi tisz
tánlátásának eszközei voltak. Napjaink
ban, amikor az iskolázottság állandóan
növekedőben van és a lakosság művelt

ségi szintje emelkedett, a közvetlen célok
is mások. Mindenekelőtt a látókör szé
lesítése, az értelmi és érzelmi világ gaz
dagítása, az ízléskultúra Iejlesztése, eti
kai normák kialakítása és elfogadtata
sa.

D: - De nem feledkezhetünk meg ar
ról sem, hogyanépművelés kötelessége
volt és marad a továbbiakban is a nép
művészet kincseinek feltárása és elter
jesztése, műemlékeink és műértékeink

felkutatása és védelme.
B: - A népművelő a falu érverése.

Rajta keresztül kitapintható minden
problémája, gondja. A parasztság igé
nyei, törekvései egyre inkább hasonlí
tanak az ipari munkásokéihoz, viszont
az újonnan munkássá váló falusiak ma
gatartása ma még inkább a parasztsá
géval mutat azonosságot, mint a mun
kásságéval, Mindez átgondolt és diffe
renciált munkát kíván. Másképpen kell
szólní a maga paraszti közeget megőr-

ző, de kultúrájában előbbre jutó, és
másképpen a formailag munkássá váló,
de egyelőre paraszti környezetétől sza
badulni nem tudó emberhez. A munkás
ság felemelkedése a kispolgárság élet
nívójára ugyancsak megköveteli, hogy
tevékenységünk árnyaltabb és hatéko
nyabb legyen.

E: - Világosan látnunk kell, hogy
az ember általános műveltségének szín
vonala meghatározza a másik emberrel
kiépülő kapcsolatát, helytállását a min
dennapi életben, eligazodását lelkiisme
reti kérdésekben és a világ arculatának
változásaiban. Hozzásegíti ahhoz. hogy
helyesen válasszon jó és rossz, valódi és
hamis, szép és rút, tiszta és szennyezett
között. Ezért a népművelő félig-meddig
pedagógus is, s az emberi lélekhez mér
nöki módon közelít. Ismeri koordíná
tá it. tud hatni rá és tisztában van a
várható eredménnyel.

- Felvetődött az etikai normák gya
korlati meg?)al6sftásának kérdése i~. Mit
értenele ezen?

A: - Itt azokra az erkölcsi törvé
nyekre gondolunk, amiket az emberiség
mind ez ideig megőrzött és ma is ka
matoztatni tud. Nem titok, hogy e te
kintetben legnagyobb etikai forrásunk a
kereszténység antropocentrizmusa. A ka
tolicizmusból mindaz. ami valóban egye
temes az ember földi kötöttségeire vo
natkozóan, számunkra is érvényes c\ 7,

aztán más kérdés, hogy felhasználása.
meaformálása már a mai társadalmi
rend törvénveíhez, a kor emberének vi
láoJ~él)éhe7 igazodik.

E: -- Az etikai normák - legyenek
azok bármilyen gyökerűek vagy ere
detűek is - elvesztése antiszociális sze
mélviségeket hoz létre. Az erőteljes er
kölcsi fék nélkül élő emberek száma
pedig meglehetősen nagy. Egy mai nyel
ven mezfogalmazott. a modern élet fe
lől közelítő erkölcsi kódex megjelentetése
komoly segítséget nyújthatna a felvi
lágosító és nevelői munkában. Ez szám
bavehetné az etikai hagyományokat 
többek között a kereszténységet is 
és azokat korunk létfeltételei között
vizsgálva kimutatná, mí a hasznosítha
tó belőlük; továbbá felmérhetné és meg
szabhatná a közösségí és a magánélet
morális kívánalmait.

A: -. Mindezt úgy kéne megírni,
hogy mindenki értse. A hivő éppúgy,
rnínt a nem hivő, városon és falun egy
aránt.
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- Hogyan tudják ezt a szép és gaz
dag programot megvalósítani? Kikre
akarnak támaszkodni ebben? Mit je
lent mindez a gyakorlatban?

D: - A művelődés, a tömegtanulás
nálunk társadalmi ügy, ezért a népmű

velési munka sikere érdekében a leg
szélesebb tárasadalmi alapokra kell tá
maszkodnunk.

E: - Feladatunk az, hogy az összes
társadalmi réteget - kellő mérlegeléssel
és okos előrelátással - bevonjuk a köz
művelődés gyakorlatába, nem sértve
meg az egyes ember érzelmi vagy vi
lágnézeti beállítottságát.

B: - A népművelő folytonosan kí
sérletezik, töpreng, a helyes utat keresi,
amin a legbiztosabban jut el az egyes
emberhez és rajta keresztül közössé
gek értelméhez.

A: - Társadalmunk fejlődésének út
ja a nemzeti egység gyakorlata. A ta
pasztalható szövetségí politika, aminek a
népművelés alá van rendelve. A nép
művelő így napról-napra találkozik
azokkal a tényekkel, szembenéz azok
kal a helyi viszonyokkal, amelyek ezt
elősegítik vagy még akadályozzák.

B.: - Volt idő, amikor az emberek
nem tudták mivel magyarázni, hogy a
Népfront összejövetelein, ünnepségeken
a plébános is ott ül az emelvényen az
elnökség tagjaként, és azt is rossz né
ven vették a népművelőtől, ha a ma
gánéletben kapcsolatot tartott vele ...

C: - Népművelő körökben máig is
emlegetik azt az esetet, amikor egy kol
légánkat azért mentették fel állásából,
mert vasárnaponként fehér aszalnál a
helyi plébánossal beszélgetett kártyá
zás közben. Pedig nyívánvaló. hogy nem
lehetett itt ideológiai azonosságról be
szélni, de úgy érzem, lehet és kell is
emberi közelségről. kölcsönös segítség
nyújtásról.

A: - A legtöbb helyen a plébánia
őrzi a község múltját, népművészetének

számos emlékét: A "historia domus"-ok
történelem-kutatásunk bő forrásai; kró
níkák, helytörténetek megírásához az
adatok özönét szolgáltatiák. Nyári gya
korlataínkon, gyűjtőutunkon lépten-nyo
mon meggyőződhettünk arról, mennyi
re fontos, hogy emberi kapcsolatokat
építsünk ki minden jóakaratú emberrel
és szimpátiát keltsünk munkánk iránt.

E: - Hazánkban több mint négyezer
templom áll, s csaknem valamennyi
rejteget magában értékes kincseket.
Nem egyszer előfordult, hogy kis falvak
templomaiban, elhagyott kápolnák fa-
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lai között sokszázéves kelyhekre. fara
gott szobrokra, értékes freskókra buk
kanunk. Tevékenységünk során, a gya
nakvás leküzdésével közel kerülhetünk a
falu minden rétegéhez. a vallásos em
berekhez is, akik segítséget nyújtanal
abban, hogy templomokban, plébániá
kon és magánházaknál a magyar mű

vészet és népművészet még kallódó régi
remekeit felfedezhessük.

D: - Olvastam a lapokban. hogy már
az UNESCO is érdeklődött egyházi mű

tárgyállományunk és állami-egyházi, kö
zös kezelésű múzeumaink iránt. Ez csak
a felelősségünket növeli, mert ami most
elpusztul, azzal a nemzet vagvona sze
génvédik.

- Az imént arról volt szó, hogy a
népművelés ma tulajdonképpen a nem
zeti egység gondolatának szolgálata. Tör
ténik-e változás ennek tel.1esftése során
a múlthoz viszonyftva?

C: - Igen. Az egység gondolatát
mindenütt kezdik komolyan venni. Ah
hoz, hogy előbbre jusson az ország, s
ezen belül minden kis falu és minden
ember, valamennyi hazáját szerető tár
sadalmi réteg összefogása szűkséges. Ez
a program mindenkire számít és min
denkivel számol, függetlenül attól, hisz-e
Istenben vagy sem. Ennek gvakorJatá
hoz, különösen a mi munkaterületünkön.
nincsenek sablonok, bevált receptek.
Magunknak kell azt megteremteni köz
vetlen emberi kapcsolatokon keresztül.

B: - Az előző években végzett tár
saink szerint a kapott segítség mérté
ke nem egyforma. Van olyan közsóz.
ahol a munkánk kimerül a rendezvé
nyek szervezésében; másutt azonban a
vezető szervek bizalommal támaszkod
nak a népmúvelőre a vélernénvformá
Jásban. a falu apraja-nagyja kívánsáeai
nak és panaszainak vízszálatánál.

A: - Jártunkban-keltiinkben minrlo
nütt azt tapasztaltuk, hogy a hivő em
berek sehol sem zárkóznak el közös
gondjaink elől, jól értelmezett meggyő

ződéssel támogatják il közművelődés

ügyét.
B: - Persze, kivételek is akadnak.

Ennek az az oka, hogy az emberek ra
gaszkodnak megrögzött szokásaikhoz, ko
rábbi beidegzettségek rabjai, és nehe
zen alkalmazkodnak az újhoz. De az
egyik vonzza a másikat és az a többit. Az
érdeklődés felkeltésének, a megértő be
leegyezésnek és végül a közreműködés

nek láncreakciója ez.
A: - Többlépcsős rakéta az emberi

tudatban .. ,



E: - A tapasztalat azt mutatja, hogy
bár az idősebbeknél eredmények nehe
zebben születnek, mégis, azok tartósab
ban megmaradnak, mint a fiataloknál,
és ami ennél is fontosabb, a továbbiak
során is építeni lehet rájuk.

- Ú gy véljük, nem kerülhetünk meg
egy lényeges kérdést anélkül, hogy el
lentmondásba ne keverednénk. Ez pedig
a dial6gus ...

E: - Nem szeretnénk e tekintetben
túlságosan előre szaladni. Meg kell mon
danunk, hogya dialógust is előbb csak
értelmezni lehet, mintsem gyakorolni,
mert ehhez a feltételek még nem éret
t.ek.

D: - :Én nem így látom. A dialógus,
anélkül, hogy erről olyan sokat elmél
kedtünk volna, eleven gyakorlat. Azért,
mert nem jelentem be, hogy most di
alogizálok, egyáltalán nem zárja ki azt.
Emberi kötődéseket eddig sem lehetett
megszüntetní, ezután sem. A dialógus
pedig valójában az ilyen kapcsolatok

'nyilvános megvallása.
E: - A dialógus a népművelési mun

ka holnapia. Korai lenne erről beszél
ni.

A: - Inkább azt mondanám, a pár
beszédet meg kell tanulni. Szótárra van
szükségünk ahhoz, hogy megértsük egy
mást, hiszen nem azonosak a fogalma
ink. Egyeztetni kellene, ki mit ért ezen
vagy azon.

B: - Szerintem a népművelési mun
ka következő állomása: párbeszéd a hi
vökkel az egyetemes emberi kultúra
nyelvén.

A: - Az egész emberi kultúra ál
talános megismertetése és birtokbavé
tele - a cél, a párbeszéd ehhez a leg
megfelelőbb eszköz.

D: - A Képzőben nagyon sokat vi
tatkoztunk azon, mit és mennvít lehet
a dialógusból felhasználni a népműve
lőnek? Arra a megállapításra jutottunk,
hogy a párbeszéd lényege: gondolkoznl
és gondolkozní hagyni, de közösen cse
lekedni!

A: - A faluközösség harmonikus
egyetértésével és aktív közreműködésé

vel.Nem megy másként.

- Milyen problémákkal találjáK ma
gukat szemben az őszi pályakezdés
kor?

B: - Sokkal sürgetőbb problémáink
vannak ma falun, mint a vallás és a
vallásosság. Az élet diktálja a prog
ramot: a cigányság elkülönülésének és
elkülönítésének felszámolása. az öregek
foglalkoztatása, a fiatalok elvándorlásá
nak gátat vetni, megteremteni a kultú
rált szórakozás lehetőségeit és minden
házba elvinni a természettudományos
szemléletet.

D: - Munkánkban a dinamikus ket
tősség kell, hogy érvényesüljön. Egy
felől nem mondhatunk le arról, hogy a
materialista világnézettel megismertes
sük az embereket, másrészt azonban nem
mondhatunk le arról sem, hogy minden
emberrel - függetlenül attól. hívő-e

vagy sem - megtaláljuk az emberi han
got és a gyakorlat síkján egvesítsük
erőnket vele.

E: - Együttműködés, elvi fenntar
tásokkal ...

A: - Ez a hétköznapi gyakorlat is,
például két ember viszonyában, akik el
térő nézeteket vallanak. Vitatkoznak,
ellentmondanak egymásnak. de ugyan
akkor ha az egyik elesik az utcán, se
gít neki a másik. Ha a másik pénzt kér
kölcsön, az egyik szívesen ad. Ha az
egyiknek énítkezníe kell és dolgozni
hívja a másikat. az örömmel vállalia A.

munkát. Dialektikus kölcsönösségről

van szó.
C: - Elvégre az is célunk. hogy

megtanítsuk az emhereket egvüttélní. tu
domásul venni a többféle véleményt,
megértéssel közeledni egymáshoz.

E: - Korszerű hazafiasságról nem
lehetne másképpen beszélni. A korsze
rű hazafiasság feltételezi a megértést
egyéni szinten. ember és ember között,
de az ország dolgaiban is.

B: - E téren még sok a pótolni V8

lónk. Mert el kelJ jutnunk odáig, hogy
az emberek ne csak napi viszonylatok
ban gondolkozzanak, hanem előre, táv
latokban is ...

Ezzel a gondolattal búcsúzunk el egy
mástól. Megköszönjük a beszélgetést és
fizetünk, A presszó üvegtábláin át
Szombathely esti fényei tekintenek be.
Barátságosan.

HEGYI BÉLA

A misztikum az, amit én keresek, a misztikum a művés;::etben, a misztikum
az életben, a misztikum a természetben, és ezt én anagy zenei szimf6niákban, a
szentséges fájdalomban és a tenger mélységeiben meg is fogom találni.

Oscar Wilde
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