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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