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Népi-nemzeti kultúra 
a szocialista társadalomban 

A népi-nemzeti kultúráról, annak XX. századi tartalmáról sok bizonytalan, de 
bizonytalanságában is nagyon sarkító, olykor szélsőséges nézet él. Méginkább így van 
ez akkor, ha a kérdés olyanformán merül fel, hogy van-e egyáltalán értelme a kul-
túra népi-nemzeti jellegéről beszélni századunkban, s ha igen, akkor mit is jelenthet 
ez, van-e ennek mai jelentősége. 

Nem véletlen, hogy a XIX. századi népiesség után, a XX. században ismét meg-
jelent egy irányzat nálunk, amely folytatta mindazt, amit Petőfi és Arany, Mikszáth 
és Tömörkény elkezdett, s megérlelte a „népi mozgalmat", középpontba állította a 
népiség kérdését, XX. századivá formálva a kérdéseket és korszerű válaszokat ke-
resve azokra. Az alapkérdések — ha módosulva is — lényegében megmaradtak, a 
legjobbakat, a legérzékenyebbeket mozgósítva a megoldás, a válasz érdekében, köz-
tük olyanokat is, akik nem vallották magukat irányzatosan „népinek". Az alapkér-
dések pedig társadalmi kérdések voltak, mégpedig a legsúlyosabbak. Tömören fogal-
mazva: a népfelszabadítás kérdései. Ez az ügy pedig gazdasági, politikai és kulturális 
ellentmondások lényegi megoldását követelte, így tehát osztályharcot. Korántsem iro-
dalmi-esztétikai kérdésekről van itt szó csupán, hanem átfogó társadalompolitikai 
ügyről, amelynek — jórészt a magyar fejlődés torzulásai következtében — nem, vagy 
alig akadtak magas színvonalú képviselői a társadalomtudományban és a politikában, 
így szükségképpen hárult szinte teljes mértékben az írókra-költőkre a képviselet 
dolga és felelőssége, ö k hagyományosan vállalták ezt, ha kellett, az irodalom lehető-
ségein túl is. Századunkban ezért sorjáznak elsősorban megint írók-költők nevei, ha 
népi érdekek képviseletéről van szó: a legnagyobbak közül Adyé, Móriczé, a maga 
ellentmondásokkal terhes módján Szabó Dezsőé, majd később Veres Péteré, Németh 
Lászlóé, Illyés Gyuláé, s a részint közülük való, részint különálló, magányos József 
Attiláé. A nevek felsorolására itt azért volt szükség, hogy könnyebben tudjuk érzé-
keltetni: itt nem valamiféle stílnépiességről, vagy egyszerűbben szólva, nem is né-
piességről van szó, hanem népiségről, amely nem valamely szűk irodalmi fogalmat 
jelöl, hanem messze túlmutat azon, s így nyer társadalompolitikai értelmet. Itt a 
társadalomformáló szándék válik hangsúlyossá, s a teljes népi-nemzeti kultúra meg-
ragadása, fejlesztése, méltó helyére állítása. E kérdések jelentőségét mutatja, hogy 
társadalomtudósaink is egyre elmélyültebben foglalkoztak velük, s ugyancsak figye-
lemre méltó, hogy a felszabadulás után felnövő nemzedékekben is — mégpedig a 
legjelentősebb értékteremtők között — ott voltak és ott vannak e mozgalom szelle-
mét továbbéltető és az ú j társadalmi viszonyok szerint átalakító személyiségek. 
Mindez önmagában is azt mutatja, hogy az egész közösség, az egész társadalom ügyé-
ről volt és van szó, s hogy bár gyökeres változást hozott a felszabadulás minden 
meghatározó társadalmi kérdésben, így a tudati-kulturális tényezőkben is, a népi-
nemzeti kultúra bizonyos kérdéseit nem zárhatta le, s nem oldhatott fel ezzel kap-
csolatban minden ellentmondást. 

Egy nagyobb munka egyik fejezete. 
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A kérdőjel megrajzolásához azorrban egyéb jelenségek is hozzájárulhatnak. így 
például a népművészet újrafelfedezésének és újraéledésének többszörös hulláma a 
múlt századtól napjainkig mind a magas kultúrában, mind pedig a mindennapi 
kultúrában. Nem fontos most itt történetileg nyomon kísérni és elemezni e jelen-
séget. Elég, ha csak az elmúlt néhány évtized, de főképp az elmúlt évek jelenségeit 
felidézzük, s szemléletesen előttünk áll a népművészet megújulása a hatvanas évek 
második felétől indulva erőteljesebben, s egyre inkább kiteljesedve napjainkig, a 
„Röpülj, páva ¡"-mozgalommal, a köré szerveződő népdaléneklő körökkel, a gyűjtő 
munka szélesedésével és társadalmiasodásával, a később induló táncházakkal, az 
alakuló ú j együttesekkel, vagy a Fiatal Népművészek Stúdiójának létrejöttével. Ez 
az új hullám kiterjedt most a szellemi és a tárgyi népművészetre egyaránt, s átfogja 
a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket és korosztályokat. Mint jellemző törekvést, 
azt láthatjuk e folyamatban, hogy egyfelől az érdeklődés nagy mértékben az auten-
tikus folklór felé fordul, s egyre mélyebbre igyekszik jutni a népművészetben (törté-
netileg is), másfelől ezt a mélyebb réteget igyekszik a mai ember, a mai fiatalság 
gondolat- és érzelemvilágához közelíteni, abba beépíteni, mintegy „alkalmazhatóvá" 
tenni mai életünkben is. Érdekes és sajátos jelenség, hogy e folyamat, jellegét te-
kintve, szinte fordított módon ment végbe nálunk az 50-es években, s nagyon is 
valószínű, hogy annak nem csak érdeklődésbeli és szakmai, hanem igen nagy mér-
tékben politikai-művelődéspolitikai okai voltak. E jelenségek belső természetének 
elemzése helyett azonban számunkra most fontosabb maga a jelenség, s a kultúra 
egészéhez való kapcsolódása. 

A kérdések, amelyekre választ keresünk, tehát a következők: mi a jelentősége a 
népi kultúrának a szocialista társadalomban — s fenn marad-e, beépül-e egyáltalán? 
Mi a viszony a népi kultúra és a tágabban értelmezhető korszerű népkultúra között? 
Mi a viszony a népkultúra és a nemzeti kultúra, valamint a nemzeti kultúra és az 
egyetemes kultúra között? S végül, mit jelent mindez a mai magyar társadalom 
számára ? 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a történelem során minden nemzeti eszmé-
lésnek, minden függetlenségi mozgalomnak, de — ha csak közvetettebb módon is — 
minden társadalmi-politikai mozgalomnak velejárója volt, vagy éppen alapvető kér-
désévé vált a saját és az „idegen" kultúrák harca, együttélése, vagy éppen egymást 
keresése. Történelmünk néhány nagy korszaka, így a felvilágosodás kora, a reform-
kor, 1848—49, a Tanácsköztársaság rövid időszaka, vagy a két világháború közötti 
haladó politikai-művelődési mozgalmak igazolják ezt. A történelem „csendes" kor-
szakaiban is jelen van e problémakör, mintegy a politikai mozgalmakat is helyette-
sítő vagy magába foglaló folyamatként, s jelen van a nagy társadalmi mozgások 
korszakaiban, forradalmi időszakokban is, a társadalmi mozgalmak kísérőjelensége-
ként vagy éppen szerves részeként. Különösen jelentékennyé válik ez, amikor egy-
egy népben kialakul a veszélyérzet, vagy amikor nagy fordulatok küszöbén kell 
helytállni. Ilyenkor az anyanyelv és a ráépülő kultúra a védekezés és a megmaradás 
reális lehetőségét, olykor egyetlen lehetőségét nyújtja. Erőt ad, érzelmet és tudást 
mozgósít nagy harcok és nagy építkezések idején egyaránt. Ahogyan egy országon-
nemzeten belül kialakul a „két nemzet—két kultúra" ellentmondása az osztály-
társadalmakban, s ahogyan a progresszív erők törekvéseinek szerves része ennek az 
ellentmondásnak a megszüntetése, ugyanúgy kialakul országok, népek-nemzetek kö-
zött a „saját" és az „idegen" kultúrák között az adott körülmények során kibékít-
hetetlen ellentmondás, mint az imperializmus szükségszerű velejárója. Az imperializ-
mus politikai-gazdasági megnyilvánulásaival együtt jár a „kultúrimperializmus" 
jelensége, amely azonban nem egyszerűen kísérőjelenség, hanem nagyon is aktív 
együttható. Az egyik kultúra tamadóvá válik itt (ami pedig sohasem magának a 
kultúrának a támadó jellegéből, hanem mindenkor az imperialista politika támadó 
szándékából következik), a másik kultúra pedig megtámadottá, s így védekezővé lesz. 
Természetes, hogy az önvédelem élenjáró erői, a nemzeti függetlenségi mozgalmak 
felismerik ezt, s mozgalmaik egyenrangú eleme így lesz a kultúra. Annál is inkább, 
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mert számos példával mutatja meg a történelem, hogy a gazdasági-politikai érte-
lemben leigázott népek előbb-utóbb visszanyerték önállóságukat, ha nyelvüket és 
kultúrájukat nem sikerült megsemmisíteni vagy teljesen elnyomorítani. Más népek-
nél viszont a kulturális imperializmus eleve olyan pusztítást végzett, hogy a fegyver, 
vagy a gazdasági nyomás annak csak kísérőjelensége lehetett, s e népek elsorvadtak, 
beolvadtak, eltűntek nyelvükkel-kultúrájukkal a szemünk elől. Érdemes emlékezni 
az amerikai indiánok sorsára, a japán „dezamerikanizáló" törekvésekre, az írek 
ellentmondásos, bonyolult háborújára, mégínkább a bolgár kultúra védekezésére és 
megtartó erejére az ötszáz éves mohamedán behatolással szemben, vagy odafigyelni 
arra, ahogyan a finnek, összefogva népi-nemzeti kultúrájuk minden fellelhető erejét, 
mozgósították, s mozgósítják azt fennmaradásuk, önálló nemzeti létük érdekében. 
Végső érvként azonban elég felidézni a magyar nyelv és kultúra veszélyeztetettségét 
és védekező küzdelmét évszázadokon át a germán kulturális beáramlással szemben, 
s felmérni ennek jelentőségét abban, hogy még magyarként élünk itt Európában. 

Annak ellenére, hogy a kulturális imperializmus legdurvább, s legáltalánosabb 
megjelenését e század hozta, valószínű, hogy nemcsak ez játszott szerepet abban, 
hogy a népek kulturális önállóságukat, kultúrájuk sajátos jellegét oly nagy mérték-
ben védelmezik és fejlesztik. Fontos szerepet játszik ebben századunk egyik nagy 
betegsége az uniformizálódás, amely a viszonylagos jólét, a civilizációs megelége-
dettség közepette egyre fenyegetőbb valamennyi civilizált nép számára. Ez az immár 
egyetemessé váló veszélyérzet szükségképpen hívja elő a saját kultúrához, a kultúra 
önálló jellegéhez való erősebb kötődést, mint a védekezés természetes lehetőségét. 
S ez már nem is a védekezés egyszerű képlete, nem csak az elzárkózásé, a tagadásé, 
a tiltakozásé, ez tehát nem befelé fordulás, hanem sokkal inkább önépítkezés, s 
ezáltal az egyetemes kultúra építése, gazdagítása, színesítése is. Egyben önmaguk 
megmutatásának igénye, s az egyenrangúvá levés akarása is. Vagyis nemcsak a 
mindenkori konkrét és nyers kulturális imperializmus veszélyezteti a népeket, ha-
nem általánosabban és észrevétlenebből ható — mert elvontabb — kulturális hatá-
sok is, amelyek csak lassan, olykor hasznos anyagi-civilizációs jelenségekkel is 
együtthaladva érvényesülnek, de közben erkölcsi, szellemi értékeket semmisítenek 
meg, emberi kapcsolatokat szegényítenek el, s végül a saját kultúra kialakult rend-
szerét ássák alá. Ilyen hatások alól pedig ma már egyetlen nép sem vonhatja ki 
magát egészen, épp ezért ez a kérdés nem egy-egy nép külön ügye, hanem vala-
mennyi nép saját ügyeként egyetemes gond. Ez az uniformizálódás nem csupán a 
jövő-múló divatokban, de nem is csak a viselkedésben, a magatartás külsődleges 
jegyeiben, hanem a magatartás mélyebb tartalmaiban, a gondolkodásban és az ízlés-
ben, az erkölcsi normákban és az életformában is megjelenik, s ezért romboló, ezért 
veszélyes a kultúra egészére nézve. 

Az itt elmondottak pedig,csak az egyik okát, indítékát jelölik annak, hogy a 
kultúrában a „saját"-nak, az önálló arculat igényének hangsúlyosabbá válása szük-
ségszerű és szükséges folyamat. Ezek csak a negatív oldalt, a negatív megokolást 
tartalmazzák, amennyiben a „nem".-et, a védekezést indokolják. A másik, a pozitív 
oldal azonban a fontosabb, a pozitív megközelítés nyújtja a tartalmasabb magyará-
zatot. Arról az eléggé kézenfekvő, de eléggé el nem ismert (vagy fel nem ismert?) 
összefüggésről van szó, amely a hagyomány és az újat építés, vagy a fundamentum 
és az épület között lelhető fel. Tény, hogy a kultúrát mindig, mindenütt a világon 
újraépítik és újjáépítik, de tény az is, hogy mindig a saját hagyományokon, azokból 
is a legjobb alapokon. Akik megkísérelték enélkül, vagy éppen ennek ellenében, 
mint a századelőn a futuristák, nem is voltak képesek még csak viszonylag tartós 
épületet sem felhúzni, de voltaképp még a tetőszerkezetet sem lehetett idejük meg-
építeni, a ház máris összeomlott. A kulturális hagyományt, s benne a saját jelleget 
tehát mindenekelőtt, s leghatározottabban a kultúrateremtés, a kulturális építkezés 
igényli. Évszázadok során megtermett értékekre kell ú j értékeket rakni, kialakult 
magatartásbeli normákra, adottságokra lehet csak újakat meghonosítani anélkül, 
hogy a hagyomány, illetőleg a sajátosság, az újjal, illetőleg a hozottal kibékíthetetlen 
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ellentmondásba ne kerüljék. Másképp a kettő nem támogatja, nem erősíti, hanem 
rombolja egymást, végső soron éppen a célt, a folyamatos és nélkülözhetetlen építést 
téve lehetetlenné. Természetes, hogy egyúttal könnyebb is a már meglevőre építve 
előrehaladni, mint a „semmiből" indulni. Más kérdés az, hogy a hagyománynak van-
nak gátló, nemcsak megtartó, de visszatartó kövületei, amelyekkel a harc mindig 
szükséges és szükségszerűen kialakul. Ezek a kövületek azonban éppen nem a kul-
turális értékek, hanem a rossz beidegzettségek, a régen eltorzult, vagy mesterségesen * 
eltorzított kulturális irányok, az ízlésfertőzés, a penetrációk tartományában vannak, 
így viszonylag jól kiszűrhetők és elhatárolhatók. Hiszen, például ezek a „rossz ha-
gyományok", ezek a „kövületek" nem Berzsenyi, Vörösmarty, Ady életművében, nem 
a húsvéti vagy a karácsonyi népszokásokban, nem a kuruc mozgalmak „csakazértis" 
mentalitásában vannak, hanem az ízlésfertőzést hozó szennyirodalomban, a rosszízű 
tömegszórakoztatásban, a megmerevedett és ittmaradt egyházi, feudális és polgári 
hatásrendszerekben, penetrációkban (tehát itt sem az általuk létrehozott kulturális 
értékekben!), és a hagyományokat eltorzító felelőtlen politikai praktikák olykor 
tragikus eredményeiben. 

A kultúra sem terem talaj nélkül és nem a teljes egyformaság, hanem a sok-
színűség, a különféle értékek együttélése felé vezet. A hagyomány és a sajátszerűség 
így nélkülözhetetlen feltétele a kultúra továbbépítésének, egészséges fejlődésének. 
Gátló tényezővé akkor válik ez, ha a sajátosra hivatkozva értékeket utasít el, egye-
temes emberi értékeket zár ki egy közösség kultúrájából, tájékozódási köréből. Ha-
gyomány és újítás azonban sohasem forr össze konfliktusmentesen. A régi és az ú j 
örök dialektikájának megfelelően, az új csak ütközések, küzdelmek árán érvénye-
sülhet az egyénekben éppúgy, mint a közösségek életében. Ez gyakran szül türelmet-
lenséget a kultúrában, s a kultúra és a politika viszonyában egyaránt. Éppúgy, 
ahogyan a nemzeti és az egyetemes, valamint a „saját" és az „idegen" viszonya is 
szükségképpen ilyen konfliktusokkal terhes folyamat. A közösség mindenkor termé-
szetszerűen félti önálló értékeit, sajátságait, s ebből következően bizonyos gyanak-
vással néz mindenre, ami különösen „más", s főképp arra, ami másféleségével ki-
hívónak tűnik. De a közösség éppily természetszerűen — hol ösztönösen, hol tuda-
tosan — törekszik frissíteni önmagát, s így kultúráját. Ez pedig kétirányú folyamatot 
hív elő: törekszik beolvasztani a számára „emészthető" úgynevezett idegen, külső 
elemeket, s igyekszik saját kultúrájával jelen lenni az egyetemes emberi kultúrában, 
vagyis arra törekszik, hogy azt átadja, hogy azzal kapcsolja magát az egészhez. Ez a 
törekvés azonban nem csupán a nagyobb közösséghez, az „egész"-hez való kötődés 
érdekében alakul ki, hanem az egészséges fejlődés, s így az egészséges kulturális ön-
fejlődés érdekében is. Tudjuk, hogy családok degenerálódásához vezet a családon 
belüli sorozatos házasodás, a vérfrissítés kizárása, és tudunk falvakról, ahol az egész 
közösség degenerálódik a folyamatos elzárkózás és .kísérőjelenségei következtében. 
Hasonló a helyzet a nagyobb közösséggel, a néppel is. Szükségképpen degenerálódik 
a nép kultúrája is, ha nem frissül fel folyamatosan, ha nem olvaszt magába új, 
életerős elemeket, ha elzárkózik és beltenyészetté válik. Ennek a ténynek az ösztönös-
tudatos felismerése azonban általában megóvja a közösségeket ettől a lassú haláltól. 
Igaz, hogy napjainkra a körülmények is úgy alakultak, hogy ennek az elzárkózásnak 
egyébként sincs esélye, s így eleve lehetetlenné válik az önpusztító elzárkózás, mint 
ahogy lehetetlenné, vagy legalábbis igen nehézzé válik a rossz hatások, a kulturális 
mérgeződés teljes elkerülése is. 

Ez a tény adja bizonyos, sokszor alaptalannak látszó viták valóságos alapját, s 
egyúttal a szélsőséges nézetek valós cáfolatát is. A „konzervatívok" csak a hagyo-
mányhoz való kötődés és az elzárkózás együttes esélyét, a szükségképpen romboló-
nak vélt újítás veszélyeit, az úgynevezett „modernek" pedig a gátlástalan kitárulko-
zás, a mindenkori divatok áldásainak és a hagyomány visszahúzó erejének hamis 
meséjét fújják. Többnyire észre sem veszik álláspontjuk képtelenségét, önpusztító, 
önfeladó voltát, miközben korlátolt álmaikkal és érveikkel egymás túlzásait erősítik 
és fokozzák a képtelenségig. Mint ahogy nem veszik észre azt sem, hogy álalternatí-
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vák, mesterségesen kialakított választási kényszerek hálóiban vergődnek. Holott a 
történelem (s így a művészettörténet, az irodalomtörténet is) nagyőri szemléletesen 
bizonyítja, hogy hagyomány és haladás nem kibékíthetetlen ellentmondásban, hanem 
egymással szerves egységben léteznek. Olyannyira, hogy ez esetben még példákra 
sincs szükség bizonyítékul, hiszen akár az egész élvonalbeli magyar irodalmat fel-
hozhatnánk példaként, s még akkor sem kerülhetnénk el azt a vádat, hogy eviden-
ciákat, sőt közhelyeket emlegetünk. Érdekes, hogy a gyakorlatban mégis meg-meg-
űjuló ütközésekről van itt szó, mintha a történelem nem lenne elég bizonyíték, s ele-
gendő tanulság, mintha minden nemzedéknek újra meg újra meg kellene élnie ezt a 
látszatellentmondást, s ha szerencséje van, annak feloldódását is. 

A hagyomány és újítás dialektikájának tudatosulását a szellemi életben, és érvé-
nyesülését a gyakorlatban, egészséges, természetes arányainak kialakulását a kultú-. 
rában, olyan súlyos „objektív" tényezők segíthetik vagy akadályozhatják, mint a 
napi politikai érdekek, amelyek ebben az összefüggésben éppúgy érvényesülnek, épp-
úgy hatnak, mint más jelenségekben. Elég itt megint csak a felszabadulás előtti 
Magyarországra utalni, ahol a hivatalos politika a hagyományt különösen jó eszköz-
nek találta politikai aktualitások körülbástyázására és súlyos történelmi pillanatok-
ban a nemzeti és a szociális demagógia hitelesítésére. Szomorú — és szellemi érett-
ségünket nagy mértékben hátráltató tény —, hogy az ötvenes évek politikája hasonló 
utakra tévedt, természetesen más környezetben, más taktikai célok érdekében. Ezek-
ben az években kétféle „tévedés" lett úrrá, más-más irányú, de azonos eredményű. 
Elsősorban a „bűnös nép" igaztalan és gyökerében antimarxista szólamából kiindulva, 
s egyúttal azt erősítendő, megindult az ideológiai-politikai kampány jelentős nemzeti 
értékek ellen, illetve azok kiiktatásáért a nemzeti tudatból. Ismét csak nagyon sze-
rény példa, ha utalunk itt a magyar antifasiszta ellenállás, a lengyel vagy francia 
menekültek védelme csendes elhallgatására; a magyar történelem sok fontos tényé-
nek eltorzítására az iskolai oktatásban; a paraszti hagyományok konzervativizmusá-
nak egyoldalú és tudománytalan hangoztatására stb. Mindez szükségképpen vezetett 
a nemzettudat torzulásához, a hagyományokkal való gazdálkodásunk teljes csődjéhez, 
az értéktudat zavaraihoz. Másfelől gondoljunk az álforradalmi jelszavak, a politikai 
aktualitások alátámasztására és színezésére alkalmazott „hagyományápolásra", amely 
voltaképpen a hagyományok kiüresítését, a hagyományellenes törekvéseket erősítette. 

Az első esetben a politikai hatalom a nemzeti hagyományok aktualizálásával és 
torzításával a nemzeti érdekeket kiszolgáltató politikát akarta nemzeti színűvé tenni, 
azzal a szándékkal, hogy ködöt vonjon a tényleges szociális gondok köré, az osztály-
ellentétek, az antidemokratikus politikai gyakorlat, a népelnyomás köré. Nagyon 
áttetsző köd volt ez, de indulatokat lehetett mozgósítani így, ha csak átmenetileg is, 
rossz ügyek érdekében. A második esetben a politikai hatalom a hagyományellenes-
séggel vagy hagyomány torzítással, a nemzeti hagyományba vetett hit teljes lerombo-
lásával ugyancsak jelenvaló társadalmi gondokat akart megmagyarázni úgy, hogy 
azok okát a nemzeti múltba utalta, s a nemzeti hagyományt tette felelőssé ezekért a 
gondokért, ellentmondásokért. így mindkét esetben a kultúra, illetve a kulturális 
hagyomány egyszerű átpolitizálásáról van szó, mindkét esetben durva torzításról, 
átmeneti politikai célokért. Ezekben az esetekben a politikai hatalom a nemzeti ha-
gyományhoz való viszonyában is nyilvánvalóan kifejezi önmagát. Ez a viszony tehát 
nem egyszerűen a művelődéspolitikára, hanem a politika egészére vet fényt. A fele-
lőtlen politika évszázados értékeket használ fel és formál kedve szerint pillanatnyi 
taktikai célokért, nem látva a távlatot, s nem fontolgatva, hogy mennyit rombol ezzel 
a közösség tudatában, ízlésében, magatartásában, esetleg igen hosszú időre. A felelős 
politika a nemzeti hagyomány dolgában is a közösség, a teljes társadalom érdekeit 
tartja szem előtt, s nem a pillanat szempontjaihoz igazítja a történelmet, hanem a 
pillanatot a történelemhez. A múlt mélyére nyúl tehát a távlatokért. 

Az a munka, amely napjainkban folyik nálunk nemzeti hagyományaink felszínre 
hozásáért és felszínen tartásáért, éppen a távlatok érdekében biztató. A politikai 
érettség jelei mutatkoznak itt, még akkor is, ha a hagyományokhoz való viszony ma 
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sem mentes ellentmondásoktól, s olykor korántsem tisztázó szándékú, korántsem 
össznemzeti érdekű megnyilvánulásoktól. Leninnek a kultúra folytonosságáról, a szo-
cialista művelődéspolitika és a kulturális hagyomány viszonyáról vallott, s történel-
mileg megalapozott figyelmeztető mondatait is figyelmen kívül hagyják mindazok, 
akik még ma is a hajdani proletkultos álláspontot teszik magukévá, kicsit finomítva 
azon, s ilyesféle platformról ítélkeznek a hagyomány dolgáról. Valamiféle szűken, s 
egyoldalúan értelmezett munkáskultúrára hivatkoznak, s megbélyegzően polgári vagy 
kispolgári hagyománynak neveznek olykor felbecsülhetetlenül jelentős paraszti vagy 
csakugyan „polgári" humanista értékeket az elhatárolódás és kirekesztés szándékával, 
s persze a mai szocialista kultúra elszegényítésének eredményével. Szellemi életünk-
ben van még nyoma ennek a szemléletnek, s egyfajta „újproletkultos" irányzat meg-
léte érezhető — igaz, viszonylag csekély hatással szellemi életünk egészére. Eredmé-
nyében hasonló, szemléletében más jellegű az az irányzat, amely nem ilyen prolet-
kultos-avantgarde, hanem felszínes europér vagy világpolgári szemmel nézi le a népi-
nemzeti hagyományt. Ez az irányzat már terjedelmesebb, s talán hatásosabb is az 
előbbinél. A kulturális kozmopolitizmus jelensége ez, amelynek alapjáról némelyek 
minden újra és minden hagyományra igen érzékenyek, amelyet egyetemesnek vagy 
európainak éreznek, csak a nemzeti hagyományt becsülik le pironkodva és félretekintve. 

Ez az értelmiségi réteg, amely az antik görög kultúrát éppúgy magáénak érzi, 
mint a mai francia, német, angol kultúra teljesítményeit, s ujjongva fedezi fel az 
amerikai dzsesszzenében a néger folklórt, annak lelkes propagátorává válik, csak a 
mi népi-nemzeti hagyományainkat érzi porosnak, provinciálisnak, egyszóval méltat-
lannak magához és Európához, az egyetemes magas kultúrához. Sznobizmus és pro-
vincializmus ölelkezik itt valóságos műveletlenséggel az értelmiség egy részében, 
olykor kultúránk állapotára nézve szomorú végeredménnyel. Közéletünknek hason-
lóan káros, romboló jelensége, hogy egy-egy teoretikus vagy kritikus a marxista ter-
minológiával visszaélve, csakis önmagát jelölve marxistának, szükségét érzi, hogy 
fellépjen a „szocialista kultúra érdekében" a nemzeti hagyomány ápolásával szem-
ben, s az internacionalizmus általa eltorzított fogalmát emeli pajzsként maga elé, 
voltaképpen —. tudva vagy tudatlanul — a szupranacionalizmus talajtalan eszmekörét 
erősítve ezzel. Súlyos tehertétele és sajátos eredménye ennek a magatartásnak, hogy 
lettek, akik ha „népet" vagy „népit" hallottak, azonnal narodnyikságot emlegettek, s 
ezt a bélyeget ütötték vitapartnereikre, félreértve vagy félremagyarázva a fogalma-
kat. S ugyanezt tették akkor is, ha a „nemzet" vagy a „nemzeti" szót hallották, csak 
erre a „nacionalista" jelző járt ki, nem jelentéktelenebb politikai bunkóként az 
előbbinél. Voltaképpen ez volt a legfőbb oka annak, hogy szellemi életünk — egyéb-
ként 1958 óta folyamatosan tisztuló — légkörét álviták, periférikus csoportérdekek 
jelmezes csörtetései, valódi vagy vélt sérelmek felhangosított megnyilvánulásai, bizo-
nyos konjunktúrahelyzetek lovagjainak hangoskodásai éktelenítették. 

A szocialista társadalomban természetes nacionalizmusellenesség vált így egye-
sekben neurotikus görccsé, s ezáltal a szocializmusban egyáltalán nem természetes, 
kozmopolita ízű, kultúránk fejlődését hátráltató tényezővé. 

Közrejátszott ebben az is, hogy Magyarországon alig és csak szórványosan van 
kultúraelméleti és művelődéstörténeti kutatás, holott erre nagy szükség volna, töb-
bek között bizonyos fogalmak tisztázása érdekében is, egyes jelenségek tudományos 
feltárásában, vagy tudott-sejtett törvényszerűségek bizonyításában. Egyes fogalmak, 
jelenségek, törvényszerűségek tisztázatlansága vagy csak részben tisztázott volta min-
dig jó alkalmat ad a félreértésekre és a félremagyarázásra, a szándékos meg nem 
értésre. Többé-kevésbé ilyen helyzetben van a ' népi kultúra és a népkultúra 
fogalma is. 

A népi kultúrát gyakran azonosítják a paraszti kultúrával, gyakran szűkítik 
csupán a népművészet fogalmára vagy bizonyos külsőségekre, olykor csak egy törté-
neti kor eredményeire. Holott a népi kultúra, mint a kultúra átlalában, nem tűri 
egyik faj ta szűkítést sem, sokkal átfogóbb, sokkal teljesebb ennél. A népi kultúra 
nem paraszti kultúra tehát csupán, de a paraszti kultúrát is magába foglalja, s az 
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már a történeti fejlődés kérdése egy-egy nép' életében, hogy ez mennyi helyet foglal 
el kultúrájában. Semmi esetre sem állítható azonban szembe a népi kultúra a mun-
káskultúrával — mint egyesek teszik, arra hivatkozva, hogy az egyik „paraszti", a 
másik pedig „proletár", s elemi kötelességüknek tartják, hogy az utóbbit támogassák 
az előbbivel szemben. Ez a felfogás az avantgarde-proletkultos század eleji nézetek 
erőltetett újraélesztgetése, s ha lehet, ma még értelmetlenebb, mint annak idején 
volt, hiszen két egymást kiegészítő fogalmat állít szembe egymással, a történelem és 
a logika elemi törvényeit figyelmen kívül hagyva. Ez a demagógia azonban veszélyes, 
mert átmenetileg bizonyos politikai erőcsoportokat tud mozgósítani — természetesen 
nem a munkáskultúra érdekében, hanem a hagyományos népi kultúrával szemben. 
A népi kultúra pedig egy népközösség évszázadokon vagy évezredeken át megküzdött 
és létrehozott, folyamatosan alakuló kultúrája, amely a közösség egészére jellemző, 
amely magába foglalja gondolkodása, ízlése, magatartása, illetőleg életmódja teljes-
ségét. Ez a kultúra megkülönbözteti más népektől, mert sajátos, önálló arculatú, s ez 
a kultúra egyúttal magába olvasztotta más népi kultúrák egyes elemeit is, s ezeket 
aztán saját alkatához igazította. Ez a kultúra nyitott és zárt egyszerre. Zárt rendszert 
alkot meghatározó elemeiben, amely elemek sajátszerűségét adják, s erre a zárt 
magra épül egy nyitott rendszer, amelynek segítségével átad és befogad (átalakít) 
szüntelen, mintegy spontán biztosítékául egészséges fejlődésének. Életképességét tehát 
ez a zártság és nyitottság együtt adja. A népi kultúra egy-egy nép hagyományos, 
történetileg kialakult, megőrzött és továbbélő kultúráját jelenti, s egyben a jelen 
közösség alakuló kultúrájának alapját, meghatározó hagyományrendszerét. A népi 
kultúra tehát, az anyanyelvvel együtt, olyan alap, amely magában hordja az etnikum 
lényegét, magába olvasztja az egyes népcsoportok és más népek kultúrájának átvett 
elemeit, s így mintegy determinánsként van jelen a mindenkori népkultúrában, az 
élő közösség mindennapjaiban, történelmi tudatában és a jövőről alkotott elképzelé-
seiben, vágyaiban. Ez a népkultúra pedig nem egyéb, mint az egész népre jellemző 
jelenkori kultúra, amely már nagyon összetett, hiszen a népi kultúra hagyományain, 
hasznosítható hagyatékán túl tartalmazza mindazon elemeket, amelyek a nemzeti 
magas kultúrából, s azon túl az egyetemes kultúrából áramlanak belé és századunk 
e harmadában nálunk is egyre nagyobb mértékben, s egyre magasabb hatásfokkal. 
A népi kultúra, a jelenkori népkultúra és az úgynevezett nemzeti magas kultúra 
együtt adja azt a nemzet egészére jellemző kulturális állapotot és folyamatot, műve-
lődési tevékenységet és annak eredményeit, amelyet nemzeti kultúrának nevezünk, 
és amelyben egyúttal kifejeződik a más nemzetektől megkülönböztető, s az azokkal 
ugyanakkor valamilyen módon összekapcsoló, kapcsolatot teremtő jelleg, a kulturális 
karakter is. Amikor tehát a kultúrában nemzeti jellegről beszélünk, erről az össze-
tett, bonyolult jelenségről szólunk, illetőleg a nemzeti kultúra önálló arculatáról. 
Ami természetesen nem merőben mást, nem mindenben különbözést és főként nem 
szembenállást jelent más nemzetek kultúrájához képest, hanem karakterisztikus kü-
lönbözést. A kollektív egyéniséget jelenti az egésszel, az egyetemessel való viszonyá-
ban, sajátos összefüggésében. Joggal merülhet fel itt a kérdés, hogy mai fogalmaink 
és szóhasználatunk szerint tehát milyen is a nemzeti kultúrának, mint középpontban 
elhelyezkedő fogalomnak a viszonya a népi és a népkultúrához, valamint az egyete-
mes kultúrához. A nemzeti kultúra — legalább bizonyos elemeiben — a népi kul-
túrára mintegy alapkultúrára épül, életnedveit részben ebből szívja, még ha olykor 
ez nehezen észrevehető is. Ez a népi kultúra itt a gyökér, amely feltétele a minden-
kori új termésnek, s az ú j termés az, amely mindenkor jelzi a gyökér jelenlétét, 
esetleges baját, sérüléseit is, s amely értelmet ad e gyökér létezésének mindenkorra. 

A „nemzeti kultúra" és a „népkultúra" fogalmak viszonyában azonban mások a 
jellemzők. Ez a két fogalom ugyanis századunkban, a társadalom fejlődésének, vál-
tozásainak következtében egyre határozottabban összeolvad. Ez többé-kevésbé pár-
huzamosan megy végbe az antagonisztikus osztálytársadalmak felbomlásával. A „két 
nemzet—két kultúra" ellentmondása fokozatos feloldódásával együtt lassan értelmét 
veszti a nép kultúrájának megkülönböztetése a nemzet kultúrájától, hiszen a „nép-

55 



nemzet" tényleges létrejötte, vagy más kifejezéssel élve: a majdani fejlett szocialista 
nemzet ilyesfajta ellentmondást, ilyen kettéválást és különbözést nem hordozhat 
magában. Természetesen ez akkor is igaz, ha az egyes társadalmi rétegek egymástól 
többé-kevésbé különböző kultúrát teremtenek is ma és a jövőben egyaránt. A nép-
kultúra fogalma tehát, amely tulajdonképpen azonos a közműveltség fogalmával, 
egyre inkább, egyre határozottabban azonosul a nemzeti kultúrával, bár a mai meg-
különböztető szóhasználat még nem vesztette el egészen létjogosultságát. 

Nagyon érdekes jelenség, hogy makacsul visszatérő, s ma is jelenvaló kérdés a 
nemzeti kultúra és az egyetemes kultúra, összefüggése, illetőleg a kultúra nemzeti 
jellege, valamint egyetemessége kérdése, amely új ra meg új ra ideológiai és politikai 
tartalommal is töltődik. Érdekes jelenség, hiszen viszonylag egyszerű összefüggésről 
van itt szó, amely első megfontolásra bárki számára könnyen belátható. Természetes 
ugyanis, hogy mindaddig, amíg nemzet létezik, létezik nemzeti érdek, s a nemzeti 
érdekek összefüggésében fontos helyet kap a nemzeti kultúra fejlettsége és fejlődése, 
így tehát a kultúra nemzeti jellegének érvényesülése. Éppoly természetes az is, hogy 
amint a nemzet más nemzetekkel való kapcsolatában létezik, úgy kultúrája is más 
nemzetek kultúrájával való kapcsolatában alakul, fejlődik folyamatosan. Mindezt 
hiába igazolják mindennapi életünk kisebb-nagyobb tényei, hiába bizonyítják a leg-
nagyobb klasszikusok életművei, a népi kultúrák évszázados kapcsolatai, emberi 
éretlenségeink, ideológiai-politikai zavaraink mindezt ú j ra meg új ra megkérdőjelezik. 
Az előbbi két evidenciát két szélsőséges eszme igyekszik kérdésessé tenni: az egyik a 
kozmopolitizmus (vagy szupranacionalizmus), a másik a nemzeti elzárkózás. Nekünk 
is, itt Magyarországon mindkettőből volt és van részünk. (Igaz, legalább annyira, ha-
csak nem erősebben, más nemzeteknél is élnek ilyen eszmeáramlatok, de a nagy 
európai nemzeteknél ez valószínűleg kevésbé tűnik fel, s kevésbé éleződik ki nagyobb 
és hagyományosabb „európai öntudatuk" miatt, mint Európának keleti, közép-keleti 
tájain.) A felszabadulás előtt nálunk az utóbbi, a nemzeti elzárkózás, pontosabban a 
kulturális nemzeti önhittség, a szomszéd népekkel szembeni fölényérzet volt jellem-
zőbb, jórészt az állami politika, részint Trianon következményeképpen. A „kultúr-
fölény" demagóg hirdetése lett itt a hivatalos politika vezéreszménye, a realitások 
felmérése helyett. A felszabadulás után, főképp az ötvenes évek ideológiai-politikai 
torzulásainak következtében, erősödött a kozmopolita-szupranacionalista eszmék ha-
tása, s így a nemzeti öntudat-önismeret torzulása. De téved, aki azt hinné, hogy 
ezáltal erősödött az egyetemes kultúra jelenléte, s értékeinek jótékony hatása kultú-
ránkra. Ez nem történhetett, hiszen a szupranacionalizmus, éppen talajtalanság« 
miatt, mindig csapódik valahová, így értékrendje rendkívül bizonytalan. Egyik olda-
lon csapódott tehát a dogmatizmus-sematizmus áramához, többek közt a szovjet 
kultúra igénytelen és elvtelen, vagyis válogatás nélküli átvételével és másolásával, 
a másik oldalon, éppoly elvtelenül néhány évvel később, a különféle nyugati, ame-
rikai áramlatokra figyelt csupán. Mindkét esetben egyoldalúságot eredményezett ez 
szükségképpen, abban az értelemben is, hogy megbízható értékrend híján nem a 
különböző nemzeti kultúrák értékeit segítette megismertetni itthon, s nem ezeket 
szembesítette saját nemzeti kultúránkkal, hanem a nemzetfölöttiséget emelte az 
értékrend élére, s ehhez képest periférikusnak, provinciálisnak vélt mindent, tekintet 
nélkül valódi tartalmára és minőségére. így lehetett adott esetben nagyobb becsülete 
egy harmadrangú nyugati drámának, mint egy-egy igazi értékeket hordozó magyar 
vagy kelet-európai műnek. Ez a hatás végső soron nagy mértékben torzította tehát 
nemzeti kultúránk kapcsolatát az egyetemes kultúrához, miközben magán a nemzeti 
kultúrán belül is zavarokat okozott. 

Részint ilyen irányok, részint egyéb, politikai természetű megfontolások követ-
keztében (az internacionalizmus elvének torz felfogása és magyarázata alapján) tor-
zult szemléletünk az egyetemes magyar kultura esetében is. Hosszú ideig nem, vagy 
alig vettünk tudomást arról, hogy a mai Magyarország határain túl is terem mai 
magyar kultúra, s vannak igen gazdag kulturális hagyományaink. Még az egész tör-
ténelmünk során meghatározó erejű erdélyi magyar kultúra is kiesett így látószö-
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günkből, s hogy mennyivel szegényebbek voltunk így, arra csak akkor jöttünk rá, 
amikor kezdtünk odafigyelni (mert már kiáltóan súlyossá vált a helyzet, hisz felnőt-
tek itthon nemzedékek úgy, hogy azt sem tudták, élnek-e magyarok nagyobb szám-
ban Erdélyben, s hogy a székelyek magyarul beszélnek-e vagy sem!), s fölfedeztük 
egyszerre, hogy ott különösen szépen beszélik a magyart, s hogy ott olyan alkotók 
élnek, akik a magyar kultúra legnagyobb értékeihez járulnak hozzá műveikkel. És 
észre kellett vennünk a nagyon is létező szlovákiai és jugoszláviai magyar kultúrát 
is, és rá kellett jönnünk arra is, hogy a magyar emigráció kultúrája sem lehet kö-
zömbös számunkra. Csak megkésve tudatosult itt a szellemi életben és a politikában 
egyaránt, hogy nekünk ezzel kapcsolatban elemi kötelességeink is vannak, s ez nem 
mond ellent internacionalista elveinknek. Ha magyar kultúráról beszélünk tehát, 
mindig erről a teljes, egyetemes magyar kultúráról kell szólnunk. 

A nemzeti kultúra kérdéskörében merül fel szükségképpen a nemzeti kisebbsé-
gek, a nemzetiségek kultúrájának ügye is. A nemzetiségi kultúra ugyanis kettős töl-
tésű és kettős elkötelezettségű. Egyszerre része a nemzet kultúrájának, amelyben él, 
s része egy másik nemzet, az anyaország kultúrájának, amelyből származik. Mind-
kettőből táplálkozik, s mindkettőre hat is. Kisebbségénél fogva azonban kiszolgál-
tatottabb, s érzékenyebb az önálló nemzeti kultúráknál, hajlamosabb a sovén elzár-
kózásra is, de a teljes feloldódásra is. Ahhoz, hogy egészségesen fejlődjék, s mindkét 
nemzeti kultúrán belül meglelje helyét, sőt, külön szerepkört is betölthessen, az 
úgynevezett „híd"-szerepet, ahhoz mindkét irányból türelmet, segítséget, külön támo-
gatást kell kapnia. Szerves résszé csak abban az esetben válhat bármelyik oldalon. 
A nemzeti kultúra felől nézve tehát része (jó esetben szerves része) is annak, s egy-
úttal más is. Szerves rész, hasznos, gazdagító tényező pedig csak akkor lehet, ha 
egyúttal ezt a „más" jellegét is tudomásul vesszük, s ezzel együtt fogadjuk el. 

A kisebbségi, nemzetiségi kultúra fontosságát és „kényes" voltát aláhúzza az a 
tény is, hogy az önálló gazdálkodás és politika hiányában az anyanyelv, a kultúra, 
a művelődés egyedül jelenti a viszonylagos önállóságot, s hogy a kultúra az önálló 
arculat megőrzése érdekében — tekintettel a más etnikai környezetre — szintén 
különösen fontos szerepet tölt be, hiszen a közösség önálló, sajátos közösségként csak 
nyelvében és kultúrájában jelenik meg. E tekintetben a mai magyar nemzetiségi 
politika, illetőleg a művelődéspolitika valóban példamutató, hiszen a nemzetiségek 
hídszerepét nemcsak felismerte, de segítette is annak érvényesülését. Számolva a 
kisebbségi helyzet minden jellemzőjével, különös figyelemmel támogatja a nemzeti-
ségek művelődését, anyanyelvük és saját kultúrájuk fejlesztését, sajátszerűségük, 
kollektív egyéniségük megőrzését és beilleszkedésüket egyaránt. 

A nemzeti kultúra tehát — összegezve az eddigieket — annak a közösségnek a 
kultúrája, amelynek ismérveit már sokan felsorakoztatták — ha nem is egészen egy-
ségesen —, s nemzetmivoltát így körülhatárolták. Erről a közösségről, tehát a nem-
zetről, mindenképpen elmondható, hogy közös nyelve és történelme meghatározóan 
fontos, és így éppen eredeti és történelme során folyamatosan szerzett kultúrájával 
különbözik minden más nemzettől. A nemzet egyszersmind kapocs is az egyén, ille-
tőleg a legkisebb elemi közösség, a család és az emberi egyetemesség, tehát a teljes 
emberiség között. A nemzeti kultúra ezért kulcsfontosságú, s ezért kerül a történe-
lem során mindig a közgondolkodás homlokterébe. Az említett kapcsolódás az esetek 
jelentős részében kulturális természetű, ha formálisan nem is mindig (sőt, legtöbb-
ször nem) az úgynevezett nemzetközi kulturális kapcsolatok keretében történik, ha-
nem azt meghaladva, olykor nehezen felismerhető informális utakon. 

így a nemzeti kultúra tehát a nemzeti önállóság és sajátosság és az azonosulás, 
az egyetemesben való jelenlét egyik legfontosabb kifejeződése. A kérdés most már 
az, hogy mit jelent a nemzeti kultúra a szocialista társadalomnak, s milyen maga-
tartást tanúsítson a művelődéspolitika a nemzeti kultúra kérdésében. Ez a kérdés 
természetesen merül fel azért is, mert politikai korszakonként is változó, módosuló 
ez a magatartás. Az ideológiai árnyalatváltások és a hosszabb-rövidebb távú politi-
kai érdekek módosíthatják a politikai viszonyt a nemzeti kultúra kérdéséhez. 
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Természetes, hogy a szocialista társadalom, mint népi társadalom kötődik a népi 
kultúra értékeihez, a népi hagyományokra, mint természetesen adódó alapra támasz-
kodik. Épp ilyen természetes az is, hogy a jelenkori népkultúra mindig aktuálisan 
is fontos számára. Mint népi társadalom, a nemzeti kultúrát a legtágabban, tehát 
népkultúraként fogja fel, hagyományaival, jelenével és távlataival együtt. Mint min-
den más társadalmi jelenségben, a nemzeti kultúra dolgában is meg kell jelenítenie 
szocialista jellegét. Ebből az következik, hogy a szocialista társadalomnak őriznie és 
ápolnia kell a kultúra folytonosságát, a hagyományokon való megújulását. A nemzeti 
kultúrához való viszonyában is demokratikusnak, tehát értékteremtőnek, és az egész 
népre irányulónak kell lennie. Mindez azt is jelenti, hogy a szocialista művelődés-
politikának védenie kell a nemzeti kultúra önállóságát, támogatni saját benső lénye-
gének kibontakozását, s egyúttal segíteni egészséges fejlődését azáltal is, hogy bizto-
sítja jelenlétét a világban, és segíti más népek-nemzetek kulturális értékeinek, a 
világ kultúrájának jelenlétét a magyar művelődésben. Ezzel erőteljes kultúraáram-
lást teremthet a nemzeti kultúrán belül és rendszeres kölcsönhatást, termékenyítő, 
gazdagító kölcsönhatást a saját és az egyetemes kultúra között. Ezt a kultúraáram-
lást és azt a kölcsönhatást pedig az értékekre építheti és szükségképpen az értékek 
létrehozása érdekében kell támogatnia. A szocialista művelődéspolitika lehetősége 
éppen ebben a támogatásban rejlik, s éppen ennek az ügynek, a szocialista népi-
nemzeti kultúra ügyének a támogatásában van. 

PLUGOR SÁNDOR METSZETE 
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