
A népművelés és a néprajz kapcsolata

A hagyományos, hosszú évszázadok alatt kialakult paraszti kultúra napjaink-
ban rohamosan bomlik, pusztul, mert az a paraszttársadalom, amely létrehozta, nap-
jainkig fenntartotta, alapjaiban változott meg. Ez a paraszti kultúra történeti képződ-
mény, kialakulása óta is állandóan formálódott az őt létrehozó társadalom belső
igényeinek megfelelően. Ennek ellenére bizonyosfokú állandóság mégis megfigyelhető
benne. Ez egyrészt annak tulajdonítható, hogy földművelő kultúra, illetve a föld-
műveléshez kapcsolódik, mint gazdasági forráshoz. Másrészt szerkezete és belső tör-
vényszerűségei, a kultúrát teremtő társadalom lassú fejlődése miatt, meglehetősen
állandó volt, illetve nagyon kevéssé alakult. Amíg a falu társadalma lassúbb ütem-
ben változott, ez az egységes kultúra belső törvényszerűségei révén megemésztett, tes-
tébe épített minden kívülről kapott műveltségelemet, eredeti jellegének megválto-
zása nélkül. A kapitalizmus korában meggyorsult a paraszti társadalom belső átala-
kulása. A népi kultúra alakulóban lévő belső törvényszerűségei nem hathattak olyan
intenzív szabályozóerőként, mint korábban. Ezért nem tudták feldolgozni a mind
nagyobb és nagyobb, a megszokottat jóval felülmúló külső hatásokat. Ez az oka
annak, hogy a kapitalizmus korában már számtalan „torz", a hagyományos paraszti
kultúrába be nem illeszkedő műveltségelemet találunk.

Napjainkban sokkal bonyolultabb ez a kérdés. Itt már nem a parasztság hagyo-
mányos kultúrájának lassú, belső erők által meghatározott alakulásáról, hanem e
kultúra életének teljes clenyészéséröl kell beszélnünk. A falu társadalma alapjaiban
alakult át. Megszűnt a földmagántulajdon és vele együtt az eddigi társadalmi különb-
ségek kiegyenlítődési folyamata is végéhez közeledik. A kollektív földtulajdon lehe-
tővé teszi a mezőgazdaság racionalizálását, fejlett munkaeszközök és munkamódok
használatát. A parasztság évezredes kultúrája, mely egy magántulajdonra épülő tár-
sadalmon és egy, mondhatni irracionális gazdálkodási módon nyugodott, elvesztette
talaját. A hagyományos kultúrában már nem tudnak benne élni a megváltozott társa-
dalom emberei. Ez a kultúra életüknek többé nem szerves tartozéka.

A parasztság új kultúrát követel. Olyat, mely megváltozott életigényeinek meg-
felel. Ennek a paraszti kultúrának be kell épülnie az egyetemes, új magyar kultú-
rába, annak szerves alkotórészeként. Kérdés azonban az, hogy ennek a kultúrának
melyek a feltételei?

A mintegy húsz éve folyó, nyolcosztályos, rendszeres iskolázás már megmunkálta
a talajt az új befogadására. Erre az alapra lehet építeni egy, az eddigivel homlok-
egyenest ellenkező, racionálisabb műveltséget. Az új társadalom belső, spontán szabá-
lyozóerői még nem alakultak ki, nincsenek hagyományok. Szükséges ezért az, hogy
ne hagyjuk magára a parasztságot új kultúrájának kialakításakor, mert belső szabá-
lyozó erő nem lévén, maga nem tudja eldönteni, hogy milyen jellegű legyen ez az
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áj kultúra. A népművelés feladata az, hogy megrostálja, szelektálja a műveltség-
elemeket és csak az értékeset adja.

A hagyományos kultúra sok eleme azonban még ma is megvan. Egy többév-
százados kultúrát nyomtalanul nem lehet levetkezni. Maga az egész élet, a nagy
minőségi ugrás ellenére sem veszítette el folytonosságát, a régivel való kapcsolatát.
Az emberek tudatában még hosszú ideig élni fog c kultúra emléke, maradványa.
Ez tehát a másik alap, kapcsolódási felület, a rendszeres, korszerű iskolázás mellett,
amelyre építeni lehet az új paraszti kultúrát.

A népművelés célja a falu új kultúrájának kialakítása, felemelése, illetve a
hagyományos szóhasználattal élve: a falu és a város közötti távolság lerombolása
kulturális téren. A képzett népművelési szakemberek a szellemi élet minden terüle-
tén bizonyos jártasságra tesznek szert, ismerik a „magasszintű" kultúra lényegét,
elemeit, tehát azt az értéket, amit adnak. Színházi előadásokat, filmvetítéseket, iro-
dalmi, történelmi, esztétikai jellegű előadásokat tartanak, népszerűsítik a természet-
tudomány eredményeit, a természettudományos gondolkodást stb. Mindezeket az
értékes műveltségelemeket a mintegy húsz év óta megteremtett magasabb színvonalú
iskolázottságra alapozzák. Ahol ez az alap hiányzik - pl. felnőtteknél -, ott pótolni
igyekeznek. Sajnos, nem mindig veszik figyelembe kellőképpen azt, hogy milyen
színvonalon sajátították el az alapismereteket. Milyen színvonalon kell nyújtani az
új műveltséget, hogy az szervesen épüljön be és életüknek teljes kiegészítőjévé váljon.
Ez olyan hiba, melyet állandóan javítanak, korrigálnak és könnyen kiküszöbölhető.
A népművelés ezt a kapcsolási felületet a lehetőséghez mérten teljesen kiaknázza.

Mint korábban mondottam, a hagyományos kultúra, melyben a paraszti társa-
dalom évszázadok óta benne élt, benne lélegzett, nem tűnt el nyomtalanul. Egyes
elemei a szokásokban és főleg a gondolkodásban, szemléletmódban még hosszú ideig
élni fognak. Az új kultúrát úgy kell adni, hogy bizonyos fokig a régihez is kapcso-
lódjék. Csakis így válhat az élet szerves kiegészítőjévé.

A módszeres, egyetemi színvonalon megindult népművelésképzés azonban
ezt a szempontot bizonyos fokig elhanyagolja és rosszul értelmezi. A hagyományos
kultúra életével, természetével a néprajztudomány foglalkozik. A néprajz ismerete nél-
kül a parasztság kulturális felemelése nehezen képzelhető el. A megindult nepműve-
lésképzésből ez a szempont majdnem teljesen hiányzik. Ennek egyik fő oka az, hogy
a népművelés és néprajz kapcsolata sincs teljesen tisztázva. (Már az 1957-es decemberi
népművelési konferencián is leszögeztek bizonyos elveket, de a tényleges vita másról
folyt.) A népművelés oktatásában a néprajz eddig, a gyakorlatnak megfelelően, a nép-
zenével és a népi tánccal volt elsősorban reprezentálva. A gyakorlat ugyanis a népi
kultúra bizonyos értékes elemeinek megmentését is igyekezett megvalósítani. Ez azon-
ban kevés eredménnyel járt. A népi tánccsoportok esete mutatja azt a legjobban,
hogy a hagyományos kultúra mennyire elvesztette a tápláló gyökereit. Az a paraszt-
lány, aki színpadon a csárdást táncolta, a bálteremben swing lépésekkel járja a csár-
dást. Még kevesebb eredménnyel jártak bizonyos régi szokásoknak a felújításai (rönk-
húzás, farsangolás, szüreti mulatságok stb.). A mai kor parasztjai ezt már nem belső
szükségből csinálják, ezért nem is tartozik a kultúrájukhoz. Nem elengedhetetlen tar-
tozéka az életüknek és ezért jelmeznek, színészkedésnek tekintik azt, amit tíz évvel
azelőtt, talán ugyanazok, halálos komolysággal műveltek. Ezek helyett tanácsosabb
egy-egy színdarabot betanulni, ha a parasztságnak a színjátszási igényeit akarjuk
kielégíteni.

A népművelés és néprajz kapcsolatánál tehát másról kell beszélnünk. A mód-
szerek kidolgozásánál és gyakorlati alkalmazásánál, a programtervezet elkészítésénél
nem nagyon veszik figyelembe azt, hogy egy olyan néprétegnek adnak új kultúrát,
amelynek már, a maga nemében, legalább olyan magasszíntü műveltsége, szokásai
voltak, mint a többi ncprétegeknek. Az, hogy Adyt, József Attilát, Illyés Gyulát,
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óalambos Lajost, Erkelt, Verdit, ÍCodályt stb. eljuttassam á parasztsághoz és ott -
és ez a fontos -, igényt teremtsek hasonló elemek befogadására, ismernem kell azt
a költészetet, zenét stb., amit a parasztság ma ismer. Nem arról van szó, hogy
egy gyökerét veszített kultúrát vagy annak elemeit megőrizzünk. Ennek a letűnőben
lévő kultúrának kell megállapítani a még elevenen élő részét és ez alapján megvizs-
gálni azt a színvonalat, azt a módot, amely ennek megfelel. Itt kell aztán elkezdeni
az új kultúra kiépítését. Ezen a színvonalon és ezzel a szemlélettel. A megszerzett,
iskolában elsajátított műveltség és a hagyományos kultúra még élő maradványa adják
annak a hídnak a pilléreit, amely a kettő közötti űrt átfogja. Röviden: úgy kell adni
az újat, hogy az átvevők megértsék, és élni tudjanak vele. Ha nem értik meg, csak
elemeket adtunk, műveltségelemeket, de ha megértik, igénylik és nélküle már léleg-
zeni sem tudnak, mert annyira életük szerves kiegészítőjévé vált, akkor megtettük a
szükséges lépést. Kultúrát teremtettünk.

Szabó László
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