
Andrásfalvy Bertalan: 
Népi hagyomány, nemzeti művelődés1 

Ennek az írásnak a közlésekor tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük a szerzőt 60. születésnapján. 

(A szerkesztőbizottság.) 

Igen tisztelt hölgyeim, uraim, kedves barátaim! A cím akár kérdés, akár kijelentés, sejteti, hogy 
népi hagyomány és nemzeti művelődés nem ugyanaz. Ha pedig nem ugyanaz, akkor mi a 
kül lönbség köztük, vagy miért baj, ha nem ugyanaz, és mi a teendő, hogy elhárítsunk valamilyen 
hiányosságot, valamilyen tökéletlenségből fakadó ellentmondást a két fogalom összeütközéséből? 
Népi hagyomány, nemzeti művelődés... A gondolat szembeállítása, az összefüggésről és az 
ellentétről folyó vita a magyar művelődéstörténetben legalább százéves. Kölcsey veti föl. 
Széchenyi is érinti, és igazán Györffy István, Kodály Zoltán, Karácsony Sándor foglalkozik 
behatóbban ezzel a gondolattal. A kiindulópontom most más lesz. Onnan indulnék el, hogy mi az, 
ami az ember számára fontos, és úgy jutnék el ugyanoda, ahová a többiek is eljutottak, hogy a népi 
hagyomány fontos a nemzeti művelődés szempontjából, hogy nincs nemzeti művelődés nepi 
hagyomány nélkül. 

A néprajzkutatók számára fogalommá lett Malinowszkinak, a lengyel származású és Angliában 
dolgozó néprajzkutatónak a kultúráról, a művelődésről mondott gondolata. Az, hogy a műveltség 
nem más, mint a szükségletek kielégítésének az eszközrendszere. Az embernek különböző 
szükségletei vannak, amit nehéz megfogalmazni, nehéz leírni. A kielégítésének az eszközrendsze-
réből következtethetünk erre a szükségletre. Nehéz megfogalmazni, hogy milyen szükségletet 
elégít ki a ház, de a ház valamilyen szükségletet elégít ki: véd az időjárás viszontagságai ellen, 
elhelyezem benne a holmimat, magam is elbújhatok mások szeme elől, meleget ad. A megépült 
házból következtettek erre a szükségletre. De ha tovább megyek, tulajdonképpen minden kutatás 
tárgyában, akár természettudománnyal vagy az ember által létrehozott dolgokkal foglalkozom, 
azt a szükségletet kell keresnem, amit ez kielégít. És ki kell mondanunk, hogy minden elégséges 
okból keletkezik, mindennek van elégséges oka, tehát szükséglet van minden jelenség mögött, amit 
a kultúra területéről vizsgálok. 

Az embernek élete során sok kihívással kell szembenézni. A kihívásokra adott válasz is a 
fennmaradásokhoz szükséges eszközöket igényli. Ahhoz, hogy egy bonyolult társadalomban, a 
XX. század végi társadalomban megtaláljam a helyemet, kísérletekre van szükségem. Ez a kihívás, 
a szükségletem pedig azoknak az ismereteknek az elsajátítása, ami képessé tesz majd, Hogy ebben 
a társadalomban megtaláljam a megélhetésemet, a szerepemet. A megélhetés kihívása tehát 
rendkívül bonyolult. Az elmúlt évszázadokban fejlődött a technika, az ember által létrehozott 
egyre bonyolultabb világ - ami megkönnyíti, lehetővé teszi a boldogulást —, s ezeknek a 
szükségleteknek a kielégítése az iskolán keresztül jut el hozzánk. Az iskola, amely a magyar 
művelődéstörténetben ezeréves, de általánossá alig százötven évvel ezelőtt lett. Ez az iskola 
felvállalta az ismeretek közlését. Olyan szükségletek kielégítését, ami a megélhetésünkhöz 
szükséges a számtantól az olvasásig. Amikor azonban létrejött ez az iskolarendszer, feltételezte, 
hogy más szükségleteknek a kielégítésére, más ismereteknek az átadására az iskolán kívül is létezik 
egy rendszer, ezért az iskola csak az írásban rögzíthető ismeretek átadására vállalkozott és épült ki. 
Az iskola legnagyobb feladata századokon keresztül tulajdonképpen az volt, hogy az olvasás és az 
írás tudományát átadja, hiszen ez a kulcs mindahhoz, hogy a felhalmozott emberi tudáshoz 
hozzáférjünk. Hogy iskolába járok még és hallgatok tudós professzorokat, tanárokat, tanítókat, az 
csak megkönnyíti a dolgomat. Azzal, hogy tudok olvasni, írni, tulajdonképpen minden megnyílik 
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előttem, amit eddig az emberi szellem felhalmozott, ismereteket átadott. Ez az iskola feladata. De 
— újra hangsúlyozom - amikor létrejött az iskola, ez a századokkal egyre jobban kibővült, egyre 
több ember számára lett hozzáférhető és szükséges, hogy az iskolában szerzett ismereteket 
elsajátítva találja meg a helyét a társadalomban, akkor az iskola csak egy részét vállalta a 
szükségletek átadásának. Feltételezte, hogy van egy másik rendszer is, ami független az iskolától, 
ami működik. Most, a XX. század végén jövünk rá arra, hogy ez a rendszer, az iskolán kívüli 
ismeretek átadása már nem, vagy akadozva működik és már ott állunk, hogy világszerte az 
iskolának kell majd felvállalnia - legalább részben - azokat az ismereteket, a tanítást, amit az 
iskolán kívül már nem lehet átvenni. Ez pedig a néphagyomány. Anyanyelvünk van, az anyatejjel 
együtt kezdjük elsajátítani, és az anyanyelv az iskolákban - ahogy a kutatások mutatják — csak az 
agyunknak az egyik féltekéjével foglalkozott, az ismeretek, a ráció, az értelem gyakorlására 
koncentrált. A gondolkodás és a nyelv összefügg, a kettő egymástól elválaszthatatlan. Azzal, hogy 
kezelni tudjam a gondolataimat, kell a nyelvtan anyanyelvi szintű tudása, amivel elrendezem, 
megjelölöm, használhatóvá teszem az elvont gondolatokat. Ez az anyanyelv, ami az iskolában 
adódik tovább. De nemcsak ez az anyanyelvünk van, mert van anyanyelve az érzelmi életnek is. 

Az érzelmi élet a mai társadalom háttérbe szorított és lejáratott világa. Nem is illik róla beszélni, 
az iskola pedig nem foglalkozott az érzelmi nyelv átadásával. Ez volt az, ami teljesen a 
néphagyomány, az iskolán kívüli ismeretátadás területe volt. Most észrevesszük, hogy a XX. 
századnak nem az a legnagyobb baja, hogy nincs elég tudásunk, ismeretünk, hanem az, hogy 
hiányzik ez a másik anyanyelv. Az érzelmi anyanyelv azonban nem ilyen egyszerű. Az érzelmi 
anyanyelv felosztható egy zenei anyanyelvre, egy mozgásbéli anyanyelvre, Kicsit ide tartozik a 
nyelvhez szorosabban tartozó költészet is, a tárgyalkotás anyanyelve, az ízlés anyanyelve. Ha 
ezeket mind számba vesszük, akkor látjuk, hogy mennyire gazdátlan ez az anyanyelv, mennyire 
esetleges az a tudás, amit a társadalom át tud adni. Mennyire elszegényedett az az anyanyelv, 
mennyire megfogytak átadásának alkalmai. 

Többféle anyanyelvről beszéltem. Az anyanyelv a gondolkodás része. Az iskola az érzelmi 
anyanyelvet nem tudta felvállalni, nem tudta átadni azt az eszközrendszert, amivel kezelni tudom 
érzelmeimet, amelyek léteznek - ha letagadjuk őket, ha nem. Általában letagadjuk, nem tudunk 
vele mit kezdeni. Mi az anyanyelv? A társadalom évszázadok alatt kialakult jelrendszere. E 
nyelvrendszer a ráció nyelvét tekintve is sérült. Sérült, ha megvizsgáljuk a fiatalokat, hogy a 
problémák megoldására milyen nyelvi készséggel rendelkezneK. Jól tudnak-e fogalmazni, ki 
tudják-e fejezni a gondolataikat? A világ minden részén problémává vált, hogy tesztekkel 
válaszolnak a vizsgákon, elmarad a fogalmazásnak a gyakorlása, a gondolatok tiszta Kifejtésének a 
művészete. És a nyelvhez nagyon szorosan kapcsolódó költészet, a költészeti nyelv, amely 
nemcsak az érzelmek átadásához fontos, hanem egy fogalom érzékletesebb, meggyőzőbb 
kifejezésére alkalmas. Ez egyre gyengül, egyre rosszabb. Pedig ezt nem lehet másképpen 
megtanulni, csak ha mintákat látunk magunk előtt. 

A gyermek úgy kezdi az életet, hogy utánoz. Az utánzással öntudatlanul tanulja meg 
környezetének egész értékrendjét. És ha az előtte álló példák rosszak, akkor önkéntelenül ezekhez 
igazodik. Magyartalan tv-adásokhoz, az újságírók sokszor egészen pongyola fogalmazásához. 
Nem hall elég verset, vagy ha hall is: nem mond eleget; mert meghallani valamit nem elég. Csak azt 
tudom igazán tanítani, amit értek, s igazán csak azt értem meg, amit kimondok. Mert amíg csak 
elmenőben hallok egy szép verset a magyar költészetből, az elmegy a fülem mellett; de ha nekem 
kell mondanom egy verset, akkor már szókapcsolatok, szóképek rögződnek. Ezek feltétlenül 
szükségesek ahhoz, hogy kifejezőkészségem, nyelvem eszközei fejlődjenek. Ez hiányzik és még 
nem is beszéltem az érzelmi nyelv hiányosságairól. 

Az érzelmi nyelv jelrendszere a művészet. N e m tudom a gondolataimat jól kifejezni, ha nincs 
nyelvi készletem. A gondolkozás a nyelvvel együtt fejlődik, s ez áll az érzelmiekre is. Ha nincs 
megfelelő jelrendszerem érzelmeim megfelelő kifejezésére, érzelmeim, érzelmi kultúrám sem 
fejlődik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amint a statisztikai vizsgálatok mutatják, az emberek 
nagy részét már csak a horror, a rendkívüli izgalom, a kábítószerek, a felfokozott szex, vagy a 
szinte elviselhetetlenül hangos zene tudja megmozgatni. Mert ennyire szegényes, visszaszorult, 
fejletlen az érzelmi életünk. Nem véletlen, hogy ezek a nagyon durva érzelmi ráhatások fejlődnek, 
ezek népszerűek. Olyan, mint amikor valaki süketté válik és már csak a nagyon hangos zenét hallja 
meg; a finom zenét, a hegedűt, a furulyát már nem képes meghallani. 

Ez az a pont, ahol újra kell gondolnunk a népi hagyományt és a nemzeti művelődést. Nincs 
érzelmi anyanyelvünk, nincs művészeti anyanyelvünk. És milyen lehet ez az anyanyelv, aminek 
már csak a töredékeit kaptuk meg? Ha van annyi éhség bennünk, hogy fellapozzunk egy 
népművészeti gyűjteményt vagy egy irodalmi alkotást, akkor meglátjuk, hogy ez, az a művésze-
tekben rögzített, a művészetekben jelrendszert kapott érzelmi világ, ez szorul restaurálásra. 
Ahhoz a jelrendszerhez kell nyúlnunk, ami megfelelt a mi apáinknak ezen a tájon, ezekhez kell 
fordulnunk, hogy kifejlődjön bennünk is ez az anyanyelv. Kézenfekvő, hogy a világ kultúrája egy 
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bizonyos anyanyelven keresztül jut el az emberhez. Az egyetemes gondolatok vagy angolul, vagy 
franciául, vagy németül, vagy magyarul, vagy szuahéli nyelven ragadhatok meg, sajátíthatók el. 
Ugyanígy az érzelmi nyelv is csak egy hagyományokban formálódott, évszázadok alatt csiszoló-
dott - még ha most háttérbe is szorított - anyanyelv segítségével sajátítható el. Nyilvánvaló, hogy 
azokhoz a dolgokhoz kell nyúlnunk, amik ezen a tájon beváltak, ami itt egyszer már teljesítette a 
hivatását, egyszer már hozzásegítette az embereket ahhoz, hogy az érzelmi kihívásokkal szemben 
felvérteződienek, mert általuk meg tudta fogalmazni belső Konfliktusát. Ki tudta mondani, s 
ezáltal megkönnyebbítette a maga fájdalmát, a maga vereségét. Megduplázva azzal a maga örömeit, 
hogy megtalálta a megfelelő mozdulatokat, a megfelelő szókapcsolatokat ahhoz, hogy kimondja 
azt, amit a ráció nyelve nem tud már kimondani. 

Itt van a végeredménye e rövid áttekintésnek. Gondolkodásunk a nyelvvel együtt fejlődött. A 
másik oldal, a másik agyfélteke érzelmi életünk, a nyelv fejlesztésének az alapfeltétele, a 
művészetek, az éneklés, a tánc, a mozdulatok, a mimika elsajátítása. Ez tesz alkalmassá arra, hogy 
a kihívásokra választ tudjak adni. Oda kell nyúlnom ahhoz a jelrendszerhez, amely ezen a tájon 
csiszolódott, alkalmazkodott a körülményekhez. Vagyis a néphagyományhoz kell visszanyúl-
nom. A jövő közoktatása ezzel a kihívással néz szembe. Vagy tud adni érzelmi anyanyelvet, vagy 
pedig neurotikus, félművelt társadalmat nevel. Ha nem, akkor a modern társadalom számos 
jelenségére felkészületlen lesz, és ebben a bonyolult, rendkívül sok bánatot, örömöt, de még több 
csalódást, keserűséget rejtő társadalmi életben eszköz nélkül marad. És növelheti a statisztikának 
azokat az adatait, amely szerint például nálunk van a legnagyobb gyermeköngyilkosság a világon. 

Az érzelmi anyanyelvet, aminek egyszerű formái a népművészet jelrendszerén keresztül 
teljesítették a hivatásukat, s megóvták az egyént a széteséstől, a kétségbeeséstől, a talajtalanságtól, 
a kiszolgáltatottságtól, ezt a jelrendszert nekünk át kell adnunk, össze kell gyűjtenünk, meg kell 
tudományosan magyaráznunk, hogy átadhatóvá váljon az iskolában és az iskolán kívül. De létre 
kell hoznunk szervezett, tudatos átadását az általános iskolán kívül, a zeneiskolákban, az ilyen 
vagy amolyan szaktárgyakban, a szakkörökben, a tánccsoportokban, a dramatikus játékokkal 
foglalkozó pedagógiai gyakorlatban. És folytathatnám tovább a szükségletekre ráérző művészeti 
mozgalmaknak egész sorát, amelyek nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte fel-felbukkan-
nak, mert érzik, hogy valami kihívásra választ kell adni, mert különben a társadalom tovább sérül, 
tovább romlik. Akinek nincs nyelve az érzelmeinek a kezelésére, megfogalmazására, feldolgozásá-
ra, az válik neurotikussá, az válik depresszióssá, az szalad alkohol és drog után. Konrad Lorenz 
nemrég meghalt etológus írja, hogy az az ember, aki türelmetlen, nem tudja elviselni, hogy 
másoknak más a véleménye, másoknak más a bőre színe, más a vallása, más a meggyőződése. 
Intoleráns ember az, társadalomellenes ember az, aki nem tudja kezelni, nem tudja feldolgozni az 
érzelmeit. Vagyis az anyanyelvek szükségessé teszik, hogy az ember emberré válhasson. Szüksége 
van a társadalomnak arra, hogy elfogadható emberi társadalom maradhasson. Úgy kell tekinte-
nünk a néphagyományra, mint legfontosabb eszközre, hogy nemzeti identitásunkat, emberségün-
ket megőrizzük. 

Az elmondottakból következik, hogy anyanyelv csak valamilyen formában van; magyarul, 
németül, spanyolul. Az érzelmek nyelve is csak valamilyen formában van. Nincs általános emberi 
nyelv, nincs általános jelrendszer, ami független a hagyományoktól, független az évszázadok alatt 
kialakult társadalmi konszenzustól. Amikor mi visszafordulunk népünk hagyományaihoz, akkor 
nem egyszerűen a nemzeti identitásunkat akarjuk megőrizni. Széchenyi írja a Kelet Népében -
amelynek legszebb gondolata talán számunkra - : „A legnemesebb feladat egy emberi élet számára, 
hogy megkeresse azokat az értékeket, amiért egy nemzet létrejött". Tehát a nemzetek valamilyen 
nagy harmóniában, valami nagy isteni terv szerint jönnek létre. Így írja: meg kell keresni ezeket, 
kibontani, lehántani róla minden szennyet, álságot, és kifejteni arra a legmagasabb fokra, amire 
csak lehet, a belső nemzeti sajátságot. S hozzáteszi, hogy az egész nemzet és emberiség 
gazdagodására és dicsőségére... 

Mi is ezt keressük. Keressük az ezen a tájon kialakult anyanyelveket, meg akarjuk tisztítani 
álságaitól, szennyétől, ki akarjuk csiszolni. Ez a feladatunk. S nem önmagunkért, hanem az egész 
nemzet gazdagodásáért. Ez az óriási feladata a népismeretnek, a néprajznak. Ez már nem nemzeti 
úgy, ez már az emberiség jövőjének tétje. 
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