
a hargita népe heti kulturális melléklete

[A jó gyermekkönyv ismérvei – 8. oldal] n [Csíkszeredai Régizene Fesztivál – 9. oldal] 

– Napjainkban sokan elsiratják a hagyo-
mányos paraszti kultúrát... Van-e okunk a si-
ránkozásra?

– Érdeklődéssel és örömmel olvastam a 
népi kultúráról elhangzott reflexiókat, má-
sokat is, az előző évekből is. De nem mon-
danám, hogy kellő hangsúlyt kapott volna 
a népi kultúra megváltozott szerepe, funk-
ciója. Visszatérő kulcsszava a művelődési 
életünkről szóló diskurzusoknak az érték-
mentés. Ami természetesen ideológiai tétel 
és parancs is számunkra. Egy feltétellel: ha 
nem öncélúan viszonyulunk hozzá, ha nem 
múzeumi relikviákat látunk benne. Ellenke-
ző esetben a népi kultúrához való viszonyunk 
visszacsúszik a romantika korába, elsiratjuk, 
mert a múlt emlékét látjuk benne. Igen, elsi-
ratjuk, miként Andreevna asszony elsiratta 
gyermekkora és ifjúsága cseresznyés kertjét, 
amiről Csehov drámát írt, de semminek nem 
tudjuk megállítani a pusztulását. Én a taga-
dás álláspontját vallom: siránkozásra nincs 
okunk, de feladatunk felelősen gondolkod-
ni, érzékenyen újragondolni, illuziók nélkül, 
a népi kultúra XXI. századi megváltozott 
szerepét, összefüggésben a társadalom mély 
változásaival, felmérni a változások nyomán 
kialakult új és más rendeltetését, üzenetét, 
és ezt integrálni művelődési életünk, szelle-

miségünk, lelkiségünk egészébe. Tehát élő, 
cselekvő és ható kultúránkba. Ezt az óriási 
feladatot már rég az értelmiség kell felvállal-
ja, hiszen sem a falusi, sem a városi közössé-
gek soha nem voltak az általuk létrehozott 
kultúrának sem ideológusai, sem propagálói. 
Legkevésbé a parasztság. Vegyük észre, hogy 
az, ami olyan fontos a mi számunkra, és erről 
szép gondolatokat olvastam a beszélgetőtár-
sai megnyilatkozásaiban, mások számára is 
nagyon fontos. Éppen a globalizációval ösz-
szefüggésben mondom, hogy felértékelődött 
a népi kultúra szerepe, világviszonylatban el-
lenszere lett a globalizáció nivelláló, nemzeti 
értékeket semlegesítő, erodáló, homogenizá-
ló tendenciáival szemben. Nem „szitokszó” 
az én meglátásomban, de aki szellemi és tár-
gyi vagyonát félti, annak egyéni vagy kollek-
tív tudatában óhatatlanul nyílt vagy rejtett 
félelmet gerjeszt. Számos példát hozhatnék 
mai életünk legkülönbözőbb területeiről.

– Számos – a hagyományos paraszti kultú-
rában gyökerező – rendezvényt tartanak megye-
szerte, főként nyaranta. A legnépszerűbb talán a 
falunapok szervezése: egy-egy jeles nap kapcsán, 
főként a falu búcsúünnepén számos folklórele-
met felvonultató rendezényt szerveznek. Milyen 
tapasztalatokat szerzett ezen a téren?

folytatás a 10. oldalon

Műhely mellékletünk múlt heti számában az Ezer Székely Leány 
Napja kapcsán merült fel a népi kultúrának a mai társadalomban 
betöltött helyét és szerepét firtató kérdés. A szervező intézmények 

képviselői – Ft. Boros Károly felcsíki főesperes, csíktaplocai 
plébános, Antal Attila Csíkszereda kulturális ügyekkel foglalkozó 
alpolgármestere és András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes vezetője – válaszukban a népi kultúra megválto-
zott szerepéről beszéltek, hangsúlyozva, hogy e kultúra él, része 
mindennapjainknak, noha funkciói változnak. Dr. Balázs Lajos 

szokáskutató a kérdéskör szakavatott ismerője. Az alábbiakban 
a népi kultúra és a globalizáció közötti összefüggéseket vizsgálja 

Sarány István kérdéseire válaszolva. 

Népi kultúra 
és az értelmiség szerepe

 fotó: mihály lászló
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