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A népi kultúra új hulláma
Történelme során nem először fordul a magyar társadalom érdeklődése a népi
kultúra felé. Néhány esztendő múlva kétszáz éve lesz, hogy a pozsonyi Magyar Hírmondóban megjelent egy írás, amely elsőként hívta föl a figyelmet a néphagyomány
értékére és összegyűjtésének fontosságára. A cikkíró nem egyéni kedvtelését igyekezett terjeszteni, nem is egy ú j tudomány megteremtésének ötletét vetette papírra,
hanem az önmaga egyéniségét, a jellegét kereső nemzet ügyét akarta szolgálni.
A néphagyomány később sem maradt a szorgalmas gyűjtők és az összefüggéseket
kereső tudósok külön ügye. Ellenkezőleg: alkotó nemzedékek megtermékenyítő élményévé vált, és kulturális életünkben olyan viszonyulási ponttá kristályosodott, amelyet a tájékozódóknak ritkán lehetett kikerülniük.
A néphagyományra figyelés nem volt egyenletes. Megújulásában minden alkalommal közrejátszottak speciális indítékok, de ismételten jelentkeztek fontos visszatérő motívumok is: mindenekelőtt a nemzeti kultúra gazdagításának célkitűzése,
majd a terjedő modern civilizációban magát egyre idegenebbül érző, ú j szellemi erőforrások után kutató ember nyugtalansága. Egyik indítékkal sem voltunk társtalanok Európában. Jelentős, rendszerint a földrész nagyobbik felét átható szellemi
áramlatok részeseiként éltük meg a népi kultúra felé fordulás élményét. A korai
szakaszban pontosan tapinthatók Herder meghonosodott gondolatai, a századfordulón
a magyar népi díszítőművészetért rajongó festőknek és iparművészeknek személyes
kapcsolatuk is volt a szecessziós törekvéseket elindító angol kortársaikkal. Tévútra
kerülünk azonban, ha csak hatásokban gondolkodunk. Hiszen például Arany János
és a román Alecsandri is kortársak voltak, de valószínű, hogy nem olvasták egymás
munkáit, közös szellemi őseiket — ha lehet is — erőltetett dolog volna megkeresni,
mégis szinte azonos módon szerették és értékelték a folklórt, tartották egyik vezércsillaguknak. A fiatal Bartók és Kodály, ha hallottak, igen keveset tudhattak a
rokon zeneszerzői törekvésű Sztravinszkijról, Sibeliusról vagy De Falláról. Pedig
egymástól távol hasonló kérdések foglalkoztatták őket, és hasonló módon keresték
a válaszadás lehetőségeit. Igaz, művészi példákra utaltunk, s ezekhez foghatókról a
mai ú j jelenségben még nem adhatunk számot, de napjainkban is az utóbb említett
mozzanat a döntő. Lehetséges ugyan, hogy a népművészeti magángyűjtemények divatja nyugat-európai példák nyomán bontakozott ki, azonban a folklór tudatformáló
szerepe hazai igények szerint vált és válik egyre fontosabbá.
A kép változatossága miatt jószerivel nehéz áttekinteni, hogyan is áll ma a
néphagyomány ügye Európa különböző tájain. Ott, ahol a tradicionális falut régebben eltüntette az ipari civilizáció, mint például Angliában, Hollandiában, NyugatNémetországban, egy-egy paraszti ruhadarabnak vagy használati eszköznek igen
drága ára van. Jelentős összegeket fizetnek azok is, akik speciális tánciskolákban a
táncmester és a mozgófilm segítségével például eredeti magyar vagy román paraszttáncokat akarnak tanulni. Dél-Olaszországban és Spanyolországban nincsenek ilyen
nosztalgiák. A vallás évezredes szokásaival elválaszthatatlanul összefonódott kis38

városi és falusi életben a népi tradícióknak még igen eleven a társadalmi szabályozó szerepe. Viszont például a norvégek, akik igazán csak a második világháborút
követő iparosítással hagyták el a paraszti életformát, különös tisztelettel veszik
körül azt, ami értékes részként megmaradt belőle. Nemcsak a pulóvereken hordják
a vikingkorig visszanyúló geometrikus motívumokat, hanem a népi öltözetet is
megtartották ünneplő ruhának, s különösen az esküvőket szívesen ülik százados
szokások szerint. Az írek és a napjainkban mind hevesebben jogaikat követelő
nyugat-európai nyelvi és nemzeti kisebbségek pedig a megmaradás egyik legerősebb
váraként ragaszkodnak saját folklórjukhoz. Román, szlovák, szerb szomszédainknál,
valamint Bulgáriában az értelmiség döntő számban paraszti származású, és természetes módon emelte magasba pompás népi kultúrájának tiszteletét és szeretetét.
Annál is inkább ezt kellett tennie, mert népét történelmi sorsa akadályozta nagy
múltú írásbeli kultúra kialakításában. Nem zavarták a „történelmi középosztály"
vagy a polgárság ellenérzései sem. Ezekben az országokban a népi kultúra évtizedek
óta központi helyet foglal el a nemzeti művelődésben, szerepét — pro vagy kontra —
nem vitatják.
Vajon hazánkban milyen tényezők befolyásolják a néphagyomány iránt megélénkült mai érdeklődést? Nehéz a tartalmát pontosan kifejező szót megtalálni.
Divat, de jóval több is annál. Nemcsak a gyorsan múló társadalmi szokás tünetei,
hanem sokkal mélyebb igények is mutatkoznak benne. A fokozott, olykor áhítatos
tisztelet a kultusz jellemzője, az érdeklődés és a figyelem viszont azt is jelzi, hogy
a társadalom egy része egyelőre passzívan rokonszenvez vele. Az igazság az, hogy a
népi kultúra ú j hullámának még nincs megállapodott képe, nincsenek szilárd tulajdonságai. Miközben megvalósulásának lehetőségeit keresi, hol a divat, hol a kultusz,
hol pedig a figyelem és az érdeklődés jellemző vonásai erősödnek föl benne.
Magyarországon megváltoztak azok a társadalmi tényezők, amelyek a korábbi
érdeklődésáramok nélkülözhetetlen hátterét alkották. A parasztság — a magyar
néphagyomány hordozója, mai életformáját tekintve — társadalmi helyzete és tulajdonviszonyai szerint már nem igazi paraszt. Egyre fogyó mezőgazdasági népességünk
legidősebb rétege a klasszikus paraszti lét többnyire megszűnt feltételei híján jóformán csak emlékeiben maradt paraszt. Igaz, nem tűntek el teljesen kulturális és
társadalmi jellemzői, de a korábban parasztinak tudott ízlés, mentalitás, öntudat és
világnézet, ha él is, erősen megkopott és elhalványodott. Kivételt csupán néhány
határon túli, főleg erdélyi rezervátumszerű sziget képez. A századokon át megtartóvédő mechanizmus szerepét ellátó paraszti közösségek részekre hullottak. Azok a
szokások, amelyek hajdan tavasztól őszig a munkát, születéstől halálig az életet, az
ünnepek és a hétköznapok rendjét szabályozták, ha még léteznek, a család szűk és
bensőséges körébe szorultak vissza. Az újonnan formálódó mezőgazdasági munkásság arculata sok vonásban más.
Falun, mezővárosi településen, sőt már sok tanyán is a technikai civilizáció
ugyanazon kellékeivel (gépi közlekedés, háztartási gépek, rádió, televízió), szinte
azonos öltözködési, lakberendezési, építkezési divattal találkozunk. Megszűnt az az
életforma, amelyre korábban gyakran hivatkozott, amelyet a megmaradás, a nyugodt
és természetes élet példájaként tartott számon a parasztok felé forduló értelmiség.
De épp azért, mert nincs, sosem látott mértékben megnőtt az eszmei és anyagi
értéke a népi kultúra tárgyi és szellemi rekvizitumainak.
Nagyanyák értetlenül nézik, hogy unokájuk milyen diadallal hozza elő a padlásról a több évtizedes korom- és füstpatinát kapott cserépfazekat. Nagyapák csodálkoznak azon, milyen becsülete lett egyszeriben annak a leszerelt ócska kocsikeréknek, amely csak alkalmatlan volta miatt kerülte el a föltüzelést. Számukra ezek
a tárgyak egy régi, többnyire gondot és küszködést jelentő világ emlékei. Kötődnek
hozzájuk, mint a nehézségek ellenére is szép fiatalságuk jelképeihez, vagy mert soksok évi munka során érzelmileg is közel kerültek a naponta segítőtársul szolgáló
eszközökhöz. .Azt azonban nehezen tudják elképzelni, hogy megszokott világuk
darabjai, a rokka, a tokmány vagy a vasnyárs modern lakások díszei legyenek.
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Kevesen vannak tudatában annak is, hogy folklórkincsük révén évszázados szájhagyomány talán utolsó letéteményesei, művelődési értékek tulajdonosai.
Fiaik és leányaik kapcsolata a letűnt világgal korántsem ilyen békés. Ök ugyan
beleszülettek, de ifjúságuk rendszerint a kitörés és tagadás jegyében zajlott le. Az
elmúlt harminc esztendőben belőlük verbuválódott az ú j magyar munkásosztály, az
alkalmazotti réteg zöme és az értelmiség egy jelentős hányada is. ö k azok, akik
tömegesen a városokba települve, a szó szoros értelmében kényszerültek gyökeres
életformaváltásra. Ezért általában mindazt, ami a régire, a levetettre emlékezteti
őket, ha nem is gyűlölik, de lenézik, nem sokba veszik. Merőben más a nézőpontja
gyermekeiknek. Nekik már nem kellett menekülni abból a környezetből, amely
szüleik felemelkedését gátolta. Következésképp nem az ellenszenves oldalait érzékelik, hanem azzal a természetes figyelemmel fordulnak feléje, ami az elődei sorsa
és élete, általában a múlt iránt érdeklődő embert mindig jellemezte. A népi kultúra
mai reneszánszában ezért van fő szerepe a paraszti életformától legmesszebbre
került városi, elsősorban fővárosi fiatalságnak, amely különben a társadalom legmozgékonyabb, legnyíltabb, az ú j a t leggyorsabban befogadó rétege és korosztálya.
Milyenek is ezek a fiatalok? Tagadhatatlan, hogy szüleik anyagi lehetőségei
igen különbözők. S ezt ma még a legjobb szellemű közösségekben is nagyon nehéz
végleg kiküszöbölni. Az elmúlt másfél évtizedben azonban bizonyos, a társadalmi és
vagyoni különbségekhez kevésbé igazodó kulturális normák, elsősorban az öltözködési, viselkedési és szórakozási igényeiket nagymértékben egységesítették. Könnyen
adódó, de túlságosan leegyszerűsítő volna egyetlen rétegre szűkíteni, értelmiségi
ifjúságnak nevezni őket. Jóllehet jelentős hányaduk diák, nagyon sok köztük a
munkásfiatal, még több a szakközépiskolás. Kulturális és társadalmi hagyományaik
szerint többségükben közvetlenül vagy közvetve a munkásosztályhoz kötődnek. Jellegzetessége e képletnek az is, hogy a fiatalok soraiban a műszaki és természettudományi egyetemi hallgatók kezdeményezőbben és dinamikusabban elégítik ki
folklórérdeklődésüket, mint más felsőoktatási intézmények hallgatói. Nem véletlen,
hogy a folklór barátainak mozgalma a Csiliben, a Kőbányai Ifjúsági Klubban, a
Kassák-klubban, illetőlég a Műegyetem R-klubjában és a Schönherz-kollégiumban
talált otthont.
Az ú j hullám az 1969—70-ben rendezett Röpülj Pávával kezdődött igazán.
A megelőző esztendőkben egyre fogyott azoknak száma, akik a népi kultúra tudatés közvéleményformáló erejében hittek. De a legszebb reményeket is fölülmúlták a
felszabadulási évfordulók nyomában járó, a magyar népzene barátainak táborát
tévéadásról tévéadásra tízezrekkel gyarapító Röpülj Páva döntők. Fiatal előadóművészek sora indult útnak (Buday Ilona, Faragó Laura, Ferencz Éva, Halmos
Béla), és jó alap képződött a társadalmi méretekben kibontakozó folklórérdeklődés
számára. A példán fölbuzdulva nagy sikerű Páva-vetélkedőket rendeztek a hazai
nemzetiségek, a csehszlovákiai és a jugoszláviai magyarok is. Sőt azok körében,
akik az életformaváltást harmonikusabban, nem teljes tagadással valósították meg,
akik nem utasították el maguktól régi világuk kulturális értékeit, elhalványodott
korábbi kezdeményezések nyomán a néphagyomány ápolásának fontos f o r m á j a kapott erőre. A közös éneklés szeretete találkozott a szereplés ösztönző lehetőségével;
a húsz-huszonöt évvel ezelőtti népszerűséghez képest erősen lehanyatlott öntevékeny kórus- és néptáncmozgalom hagyományain Páva-körök alakultak, nemcsak
falvakban és vidéki városokban, hanem fővárosi művelődési otthonok védőszárnyai
alatt is.
Érthetően nagy várakozás előzte meg az Arany Páva népzenei versenyt, amely
elődjéhez és a magyarországi népdalkultúra rangjához méltóképp nemes célkitűzéssel nemzetközi mezőnyt kívánt fölsorakoztatni. Mégis az Arany Páva a szép élmények, a sok-sok szavazat, a kiváló teljesítmények ellenére a Röpülj Pávához képest
nem hozott igazán újat. Valószínűleg azért, mert a hazai részvétel a spontaneitás
kizárásával, nem önkéntes jelentkezéssel, hanem meghívással történt. A kiválasztottak műsorát pedig többnyire televíziós produkcióvá fegyelmezte a rendezés.
Az egész ország színe előtt lezajlott népzenei vetélkedők arról is tanúskodnak,
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hogy a néprajzi érdeklődésnek számos ága és vetülete van. A nagy kérdésre, vajon
hogyan lehet az eredeti közegét vesztett népi kultúrát értékeinek járó megbecsüléssel napjaink megváltozott feltételei között gondozni, többféle válasz adható. S ez
egyben arra is felelet, hogy a megnövekedett figyelem nem egy-egy réteg vagy korcsoport ügye, hanem változó igények szerint a társadalom jelentős részéé.
Mindenekelőtt működnek a néphagyomány ápolásának immár hagyományosnak
nevezhető intézményei. A hivatásos népi együttesek — köztük az Állami Népi
Együttes — ma is telt ház előtt lépnek föl. A rádió nagyobbrészt az 1940-es és
1950-es években föltűnt zeneszerzők munkáit, Grabócz, Gulyás, Vujicsics, Vavrineczés mások feldolgozásait sugározza. Kelendők a népművészeti boltok árui. A HISZÖV
minden mesterembert, ügyesen hímző vagy szövő asszonyt foglalkoztat, aki tehetségét, hagyományismeretét cserép- vagy fatárgyak, textíliák, bőrmunkák készítésében hajlandó gyümölcsöztetni. Hazánk növekvő idegenforgalmának kedvéért pedig
elhalt népszokásokat keltettek életre színes látványosságként.
Lássuk azonban azokat az alkalmakat és intézményeket is, amelyek már az ú j
folklórdivatban születtek! Néhány amatőr néptáncegyüttes zártkörű kezdeményezéséből szinte egyik hónapról a másikra nőtt igen népszerűvé a táncház. A passzív
érdeklődésből kilépő fiatalok szuverén közösségi alkalmat teremtő akarata hoztalétre. Az Észak-Mezőség paraszti életéből származó példa régi szokást őrzött meg.
Nevezetesen azt, hogy a táncmulatságot nem kocsmában — mint később általánossá
lett —, hanem külön erre a célra bérbe vett lakóházban tartják meg. A Fővárosi
Művelődési Ház, a táncházak között a legelső és a legnagyobb, egy este négyszáz
személyt tud befogadni, százan-százötvenen mindig kinnrekednek. Ezért az előbb
említett klubokban és más budapesti művelődési házakban egymás után kaptak
szabad estéket az ú j táncházak, és indultak lelkes önkéntes vezetőkkel az ú j tánctanfolyamok. Sőt mióta a Népművelési Intézet fölkarolta a mozgalmat, kisebbnagyobb vidéki városokban (Szeged, Székesfehérvár, Sátoraljaújhely, Pécs, Szekszárd, Dombóvár, Keszthely, Debrecen stb.) is alakultak. Még több lenne, ha volna
elegendő zenekar. A legjobb és legkeresettebb együttesek, a Sebő-, a Muzsikás, a
Kolinda, a Vízöntő, a Mákvirág, a debreceni Délibáb, már nem győzik erővel és
idővel. Sebő Ferenc és Halmos Béla úttörő munkája nyomán olyan ú j stílusa alakult
ki a magyar népzene interpretációjának, amely gyökeresen különbözik-az elmúlt
évtizedekben a rádióban és a szórakozóhelyeken megszokottól.
Ha a néphagyomány ápolásának és idézésének hagyományos és ú j szárnyát, közművelődési és művészi szándékait szembesítjük, kitetszik, hogy az utóbbi nemcsak
új, de akar is újítani. Kétségtelenül fölfrissítette népdaléneklésünket a magyar
népzene eddig széles körben alig ismert régies dél-dunántúli, mezőségi és csángó
dialektusainak divatjával. Fiatal előadóművészeivel ú j előadói stílus kialakulását
ígéri. Jobban ragaszkodik a folklórmintákhoz, mint a hagyományos törekvések, de
mégsem mereven. Naturális előadásra törekszik, de nem konzerváló hajlammal, nem
muzeális, hanem élő, saját törvényei szerint kivirágoztatható anyagnak tekinti a
folklórt. A szájhagyománynak azt az eredeti fontos tulajdonságát igyekszik a középpontba állítani, hogy variánsokban él, nem lezárt egység, hanem nyitott, továbbfejlődésre képes. Amint például a vegyipari szakszervezet Bartók együttese ennek
az iránynak a táncban a legjobb képviselője, a paraszttáncot nem szigorú koreográfiával, pontosan megszabott lépésekkel, hanem lazábban, a variálásnak és improvizálásnak teret engedve viszi színpadra. Feldolgozásaiban és az előadásban a Sebő—
Halmos páros is él az improvizálás lehetőségével, miközben olyan hangzásokat szólaltatnak meg, amelyek ugyan nem találhatók meg a magyar népzenében, de törvényei szerint nem is idegenek tőle. Nem riadnak vissza a legkülönbözőbb, olykor a
magyar parasztok kezében évszázadok óta nem járt hangszerek alkalmazásától sem.
De nemcsak a zene akar újat mondani, a képzőművészet, sőt a fotóművészet is.
Korniss Péter, akinek fényképeivel nemcsak a nagy sikerű Műcsarnok-beli kiállí- táson találkozhattunk, hanem egyre gyakrabban néprajzi kiadványokban is látjuk,
a korábbi statikus, beállításokra exponáló néprajzi fényképezés helyett mozgalmas,
a pillanat szociográfiai hitelét nyújtó művészetet, és kevesebb, mint egy évtized alatt,
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a magyar népélet páratlan dokumentációját teremtette meg. Az iparművészeket
tömörítő Fiatalok Népművészeti Stúdiója biztató módon fogott hozzá kibontani a
népművészetből ihlető formákat és tartalmakat. A népművészet hatásának elevenségével és változatosságával találkozni legjobb alkotásaikon. Azzal, ami legtöbbször
elvész a háziipari szövetkezetek termékeiből, mert a tömegáru-készítés semmitmondó
kópiává merevíti őket. A Stúdió elképzelése a Népművelési Intézet és a KISZ KB
pártfogásával olyan módszertani, kísérleti műhelyeket létrehozni, ahol a fiatalok a
hagyományok egészséges ápolásában megtalálhatják önkifejezésük legjobb formáit,
ahol a hozzáértő művészeti vezető irányításával nemcsak kézműves technikákat,
hanem zenét, dalt, de legfőképpen esztétikai igényességet lehet tanulni. Amint a
zenei együttesek sem egyszerűen népzenét, hanem kollektív muzsikát, popzenét
akarnak játszani. Sőt nem elégszenek meg a népdal magas szintű közvetítésével
vagy újszerű földolgozásával sem, hanem — ebben Sebő Ferenc és a Kaláka együttes jár az élen — nemes versszövegek, József Attila, Weöres Sándor, Nagy László
költeményeinek megzenésítésével kísérleteznek, azt remélve, hogy „városi népdal"ként terjed majd tova.
Ezek a próbálkozások nemcsak azoktól a korábbi törekvésektől térnek el gyökeresen, amelyek az 1930-as vagy az 1950-es években a népi kultúrát tradicionális
keretekhez és formákhoz ragaszkodva akarták életben tartani, hanem a folklór mai,
hagyományosnak nevezhető interpretációjától is, amely passzív közönségre számítva
csak produkcióként mutatja be a népművészetet. Az avantgarde kezdeményezések
viszont a zene, a tánc, a dal, a kézművesség területén új, aktív, az embert tényleges
részvételre ösztönző közművelődési formát kívánnak kialakítani. S ez a fiatalság
szórakozási alkalmai közé bekéredzett táncház esetében m á r sikerült is.
Ne volnának kérdőjelek a megélénkült és egyre izmosodó érdeklődés körül?
Nincsenek buktatói? Hiszen éppen a tánc tekintélyét csak harminc-negyven éve,
hogy a műnépi ízekkel is terhes gyöngyösbokrétás mozgalom ingatta meg. Aztán
alig két évtizede azért csömörlött meg tőle ismételten a társadalom, mert nem volt
olyan politikai gyűlés, műsoros est, felvonulás, ahol a legtöbbször silányan figurázó
népi táncosok pár percre föl ne léptek volna. Minden múltbeli érdeklődéshullámban
jelentkeztek visszahúzó erők, kompromittáló jelenségek, mindegyiket kísérte jó és
rossz szándékú kételkedés is. A legtartalmasabban és leghitelesebben azonban mindig azok bírálták, akik belül, az áram fő sodrában voltak, s akiknek talán a leginkább szívügyük lehetett, hogy a divat visszataszító felszínességei ne járassák le az
ügyet. A cifraszűrös, fokost lóbáló Lisznyay Kálmán és hasonszőrű társai, az irodalmi
népiesség epigonjai rossz példaként olyan örökérvényű módon kerültek Gyulai Pál
tollára, hogy annak idején köszönetet mondhattak volna neki, amiért szerepelnek
egy kritikai remekben, s így fonákul, d e részesei a „halhatatlanság"-nak is. Vagy
kell-e kíméletlenebből lesújtó vélemény az Illyés Gyuláénál, aki életművét szánta
arra, hogy a parasztság, a dolgozó osztályok gondjait az egész társadalom magáénak
vallja? Megsemmisítő gúnnyal írja le a Csizma az asztalon című kiáltványban,
hogyan gyűjtötték föl tőle saját versét népballadaként az orrukat mindenbe beleütő,
„őserő" után szaglászó falukutatók.
Ezek a példák arra köteleznek, hogy a magunk ereje és tehetsége szerint ma is
nézzünk szembe a kérdőjelekkel és a buktatókkal, sőt a gyanúval is.
Akadnak kételkedők, akiket a mostani folklórérdeklődés azért nyugtalanít, mert
attól tartanak, hogy a nacionalizmust éleszti. Kétségtelen, hogy a korábbi érdeklődéshullámokkal jártak kisebb-nagyobb erősségű nacionalista tendenciák. Az aggodalom
azért is jogos, mert a nemzeti kultúra fontos területéről lévén szó, mindig kísérthetnek ilyenfajta veszélyek. De a mai érdeklődésnek éppen az az egyik nagy esélye,
hogy mint eddig sosem, szilárd szocialista eszmeiség védi a félresiklástól. A népi
kultúra szeretete nem nacionalizmus. A néprajzi divat olyan európai jelenség, amely
akár nálunk, minden más országban a legtermészetesebben adott saját múlthoz, az
anyanyelvvel meghatározott saját folklórhoz kötődik elsősorban. Egyidejűleg azonban más népek iránt is fogékony. Különösen azoké iránt, akiknél a néphagyomány
eleven vagy elevenebb, mint a sajátja. A magyar népi kultúrát nem abszolutizálja,
42

nem emeli más népek műveltsége fölé, nem állítja azokkal szembe. Ápolása nem a
kizárólagosság jegyében, hanem ellenkezőleg, széles körű érdeklődéssel folyik. A cserépedényt elsősorban nem azért állítják a szekrény tetejére vagy a polcra, mert
magyar mester kezemunkája, vagy mert magyarosnak tartott motívumok díszítik,
hanem szép formája és díszítése miatt. A zenekarok nemcsak magyar népdalokat
játszanak, hiszen más népeké is gyönyörködtet, izgalmas és emlékezetes élményt
nyújt. Nem azért tódul a táncházba a fiatalság, mert a magyar paraszttáncoknak
akar valamifajta nemzeti fölbuzdulásból vagy nosztalgiából hódolni, hanem mert
ezek a táncok különlegesek, jól szórakoztatnak, és úgy megmozgatnak, mint akármelyik merész nyugati társastánc. Sor kerül a „lassú", a „négyes", a „csárdás"
mellett görög, román, bolgár táncokra is. Érdemes volt figyelni az elmúlt télen a
divatba jött bundákat. Erdélyi szász, román, lengyel motívumok váltakoztak az
utca forgatagában. Talán legkevesebb volt köztük a magyar szűcsmunka. Természetes, hogy senkit sem sérthet a magyar néphagyomány kincseihez való elsődleges
vonzódás, az anyanyelvhez ragaszkodás ikertestvére.
Sokkalta több aggodalomra adnak okot azok a jelenségek, amelyek miatt a divat
szóhoz a magyar nyelvben pejoratív jelentéstartalom is tapad, a felszín viszolygást
keltő külsőségei. Furcsa módon ezekkel gyakran azért találkozunk, mert a népi
kultúra igazi vagy konjunkturális barátai szinte egytől egyig öntevékeny néprajzi
gyűjtőkké váltak. Alapjában véve pozitív lenne ez a buzgalom, hiszen a közvetlen
kontaktusnak, még a népi műveltség színevesztett formájával is, feltétlenül a közelebb kerülést, szellemének jobb megértését kellene szolgálnia. A mai folklórdivatban azonban egyszeriben rengetegen érzik magukat illetékesnek, hogy akár a tömegkommunikáció biztosította széles körben, akár szűk alkalmi társaságban a néphagyomány értékéről, ügyéről magabiztosan nyilatkozzanak. De kevesen veszik a fáradságot, hogy a komoly eredményeket fölmutató, nemzetközileg is számon tartott
magyar néprajztudományba valamelyest beleolvassanak. Nem a tudományos elmélyülést szorgalmazzuk, hanem a kellő tájékozódást, amely csodákat művelhetne,
mert bár gyakran hobbiból, a gyűjtők minden eddigi kornál összehasonlíthatatlanul
jobb technikai felszereléssel indulnak rohamra (gépkocsi, filmfelvevő, fényképezőgép, magnetofon). Sajnos a „zsákmány"-nak csupán kisebb hányada válik gyümölcsöző, ösztönző élménnyé, olyanná, amely egy egész életre érzelmi tartalékot képezhet. A tudomány pedig az amatőrök gyűjtötte dalok, zene, hímzések, cserepek, használati eszközök, dokumentumértékű fényképfelvételek töredékéhez sem jut hozzá.
Legkárosabb a divat negatív jelenségei közül a sajtóban eddig is többször élesen bírált tárgyharácsolás. Egy-egy tárgy megszerzése fejlesztheti az ízlést, mélyítheti a művelődéstörténeti ismereteket. Az általános ösztönzők azonban nem ezek,
hanem a sznobizmus, az értékhalmozás, és nem ritkán a nyerészkedés, amely sajnos
sok esetben nemzeti örökségnek számító tárgyak nyugat-európai magángyűjteményekbe juttatását célozza.
Nem tartozik a fő jellemvonások közé, de találkozhatunk sallangos, árvalányhajas érzésekkel is. Hozzá nem értő rajongók olykor talán öntudatlanul is a letűnt
romantikus népieskedés hullámhosszára kapcsolódnak, abból leginkább az idealizálás és a kuriózumhajszolás mozzanatait elevenítve föl. Mángorló, sulyok, rokka, tejesköcsög nagyszerűségéről tartanak elragadtatott kiselőadásokat. A paraszti élet sokszor csak vélt, és teljesen értéktelen kellékeit is kritikátlanul magasztalják. És nagyon sokat beszélnek, ha már nem is az „őserő"-ről, hanem sajnos a csaknem szintén lejáratott „tiszta forrás"-ról, ami persze éppen ezekben az esetekben legtöbbször
szemetes. A divat visszatetsző esetei ezek, amiket aligha ment az azonosulni akarás
tulajdonképpen nemes törekvése.
Rossz úton jár az is, aki egzotikumként kezeli a néprajzot, vagy éppen és mindenáron a különlegességeket, az egyedi jelenségeket keresi benne. Felületes ismeretei
gyakran megtréfálják a megszerzett tárgy vagy éppen egy frissen hallott ballada
ritkaságát, régiségét, eredetiségét illetően. Mások a népi kultúra mai életünktől jellegzetesen eltérő elemeiben titokzatosan csodásat és varázsosat vélnek fölfedezni,
[nemegyszer a magyar őstörténet hajnalára visszanyúló bátorsággal. Van olyan föl43

fogás is, amely a folklórt állandóan az ünnep fényében idézi, mintha mindig díszes
viseletben daloltak, táncoltak, lakodalmaztak volna a parasztok.
Igazságtalanok lennénk azonban azokhoz, akiken a szakkönyvek nem eléggé
tüzetes búvárkodását kértük számon, ha nem ismernénk el, hogy a hazai néprajztudomány sok jelentős eredménye mellett az ismeretterjesztésben és a nagy összefoglaló művek megalkotásával jelenleg nincs szinkronban az érdeklődéssel. Az
utóbbi esztendők néprajzi könyvsikerei, néhány kivétellel, a romániai magyar
könyvkiadásnak köszönhetők. Kevés a népzenei hanglemez is. Igaz, hogy napvilágot
látott két, pompás, kitűnően szerkesztett, szakszerű magyarázatokkal ellátott album.
Azonban mindkettő nagyon drága, inkább a szűkebb szakmai érdeklődést, mint a
közművelődést szolgálják, s több, harminc-harmincöt esztendeje készült felvételt
tartalmaznak. Az ú j hullám eddig csak a Röpülj Páva kislemezekkel és a m á r szintén kaphatatlan Berek—Sebő—Halmos József Attila-összeállítással részesedett a
lemez nyújtotta publicitásból. A televízió és a rádió, miközben népszerű és jó sorozatait sugározza (Kis magyar néprajz, Zenei anyanyelvünk, Az élő népdal stb.), párhuzamosan nem egy folklórműsorban a kuriózumra való beállítottságot, sőt a
romantikus érzéseket is táplálja. Az idegenforgalmi látványosságként életre keltett
népszokások pedig szinte minden esetben iskolapéldáját n y ú j t j á k a néphagyomány
hamis fölidézésének és értelmezésének. Sajnálatos, hogy a HISZÖV boltjaiban nem
ritkán a népművészettől idegen nippeket, értéktelen népies dísztárgyakat kínálnak
eladásra. Az idén a rosszemlékű, piros selyem „magyaros" díszruha is megjelent a
kirakatokban.
Ugyanakkor tanúi vagyunk a néprajztudomány nagy erőfeszítéseinek is, amit
azért tesz, hogy megfeleljen a társadalom és a tudományos élet igényeinek. A közeljövőben napvilágot lát a Magyar Néprajzi Lexikon és a Magyar Néprajzi Atlasz,
elindult egy magyar néprajzi szintézis megírásának előkészítése is. Élénkülőben van
a hazai néprajzi könyvkiadás. Mindinkább ráirányul a figyelem a népi kultúra ápolásának visszásságaira és újszerű kezdeményezéseire. Elégedettek azonban aligha
lehetünk, még inkább szükség van a káros jelenségek lenyesésére és a pozitív próbálkozások központi fölkarolására, mert ettől sokban függ, hová emelkedik a folklór
kultuszának növekvő íve.
Visszatekintve pontosan látszik, hogy minden korábbi érdeklődéshullám hagyott
valami maradandót a nemzeti kultúrában. A legelső a 18. század végén jóllehet
még alig tudta megkülönböztetni a népit, a régit és a nemzetit, megteremtette megismerésének és ápolásának igényét. Az irodalmi népiesség nemcsak Petőfi és Arany
csúcsteljesítményeit hozta, hanem első népköltési gyűjteményeket is. A századforduló a nemzeti stílus keresése közben fölfedezte a népművészetet és a népzenét.
Létrehozta a magyar néprajztudomány számos alapvető intézményét a Néprajzi Múzeumtól a szakfolyóiratokon át a Néprajzi Társaságig, és útnak indította a magyar
néphagyományt legmagasabbra emelő Bartók Bélát és Kodály Zoltánt. Az 1930-as
évek falukutató mozgalmában a legjelentősebb érték a szociális érzékenység volt.
Végül a szocialista építés első éveiben nyert teljes elismerést és hivatalos támogatást a zenei anyanyelv ápolása az iskolákban, együttesekbe szerveződött a néptáncmozgalom, biztos helyet szerzett a népi kultúra a pódiumművészetben, társadalmi
megbecsülést kaptak a népművészet legkiválóbb élő alkotói.
Mit nyújthat azonban ezekhez foghatót a jelen? Hiszen mindeddig inkább kísérletekről, törekvésekről adhattunk számot, s már az idő rövidsége miatt sem tartós
eredményekről. Vajon a minden újra hatványozottan fogékony nagyvárosi fiatalság
nem fordít-e majd hátat egy váratlan pillanatban a folklórnak, hogy ú j a t kívánó
kulturális éhségét mással csillapítsa? Jogos ez az aggodalom. Az utóbbi néhány évtizedben a zenei divatok fordulatos változásainak voltunk a tanúi. Bár fölmérések
nem készültek, egészen bizonyos, hogy az operett és a magyar nóta kedvelőinek
tábora megfogyatkozott. Elsősorban azért vesztett a népszerűségéből ez a két sokat
vitatott műfaj, mert a beat záróréteget képzett a harmincon aluliak és az idősebb
nemzedékek könnyűzenei ízlése közé. így vált a beatmuzsika a népzene természetes
szövetségesévé, előkészítette a talajt hódításának. A népdal nem is a beat ellenébe
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jött, nem a kettőjük közül mindenáron való választást akarja a fiatalságból kicsikarni, hanem kialakítva a maga érvényesülési körét, egyenrangúan virul mellette.
A néphagyomány erős, és ismételten bebizonyította, hogy sokoldalúan tud újítani.
Fel tudja venni a versenyt nemcsak zenei, de új általános kulturális divatokkal és
áramlatokkal is.
Napjaink népi kultúra felé fordulásának egyik jellegzetessége, hogy nincsenek
teoretikusai. A célkitűzések és a törekvések nem könyvekben, tanulmányokban, még
csak nem is kiáltványokban vagy felhívásokban láttak napvilágot, hanem szinte
minden esetben sajtó- vagy rádióinterjúkban. Gyakran rögtönözve, nem mindig
tanúskodva tudatosságról, határozott, szakismeretekkel is megalapozott nézetekről.
Talán a korábbi kudarcok emléke, vagy a gyanakvás ellen védekeznek így. Talán a
teljesen új születésének görcse ez. Bizonyos, hogy az érdeklődés egyszer lanyhulni
kezd, de a kísérletezések és próbálkozások tele vannak olyan elemekkel, amelyek
tartósnak bizonyulhatnak, életképes csírákat hordoznak magukban. A tét igen nagy.
A mind teljesebb kollektivitás felé haladó társadalomnak szüksége van új, tevékeny, közösségi közművelődési formákra. Olyanokra, amelyek hozzásegítik az egyént
az összetartozás élményéhez, erősítik a közösség belső kohézióját. Szebbé, gazdagabbá teszik mai életünket a sok-sok nemzedék tapasztalatát és tudását sűrítő
kulturális javakkal. Természetes dolog, hogy az ilyen törekvések gyökerei kapaszkodnak a népi műveltség talajába. Abba a népi műveltségbe, amelynek jelentőségét
most pontosabban végig lehet gondolni, teljesítményeit tárgyilagosan számba lehet
venni, hogy a korábbinál méltóbb helyet kapjon a nemzeti kultúra értékrendjében.
Az esélyek minden eddiginél sokszorta jobbak, alkalom nagyobb. Először azért,
mert visszavonhatatlanul lezárult egy korszak, a népi műveltség tradicionális életének időszaka. A tudomány segítségével ma már jól áttekinthető, mi is ez a kultúra,
hogyan létezett, miként maradt reánk. Józan értelmezését ma már nem akadályozhatják a múltban lehetséges ideológiai zavarok. Másodszor: a szocialista nemzeti
kultúra körvonalai napjainkban határozottan kirajzolódnak. Ezt a kultúrát már nem
jellemzi a korábbi társadalmi rendszerekből ismert osztálypolarizáció. Új, meglehetősen nyílt struktúra alakult ki, melyben a forradalmi és haladó hagyományok mellett helye van minden humánus és művészi értéknek. Ebben a megváltozott és nem
lezárt képletben keresi státusát a néphagyomány. Minden értőjének és pártolójának
felelőssége, hogy meg is találja.
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