
a hargita népe heti kulturális melléklete

[Melyek a jó gyermekkönyv ismérvei? – 8. oldal] n [„Versbarátok” civilben és egyenruhában – 9. oldal] 

– Van-e okunk elsiratni a hagyományos pa-
raszti kultúrát? Balázs Lajos néprajzkutató szerint 
nincs rá okunk, ugyanis élő kultúráról van szó...

– Úgy gondolom, semmi okunk arra, hogy 
siránkozzunk vagy akár elsirassuk a paraszti kul-
túrát. Nem először történik meg, hogy hagyo-

mányainkat veszélyeztetve látjuk, és ilyenkor a 
nyilvánosságban valóban elég gyakran elhang-
zanak olyan vélekedések, amelyek kötelezően 
az érzelmesség, a pátosz vagy akár a feddés sza-
vaival élve azt a hangulatot keltik, miszerint 
elpazaroljuk értékeinket, világunk menthe-
tetlenül pusztulásra van ítélve. Olyan helyze-
tekben szokott ez előfordulni, amikor egy kö-
zösséget erős külső hatások érnek. Az emberek 
nehezen tudnak eligazodni a rájuk törő sok új 
benyomás között, ugyanakkor hagyományos 
értékviláguk, normarendjük nem nyújt biztos 
fogódzót számukra. Ilyenkor mindig keressük 
az okokat és a kivezető utat. Ilyen esetekben 
szokott megfogalmazódni az a figyelmeztetés, 
hogy ha nem térünk vissza hagyományaink-
hoz, egész kultúránk, egész világunk odalesz. 
Feltevődik a kérdés: valóban ilyen vészhelyzet 
van ma? Tény, hogy világunk sok nehéz kér-
dés elé állít mindannyiunkat. A kelet-európai 
országok még mindig a rendszerváltás utáni 
átmenet, a helykeresés időszakát élik, e mellé 
ráadásul felsorakoznak mindazok a problé-
mák, nehezen átlátható kérdések, amelyeket 
egyetlen gyűjtőfogalommal globalizációnak 
szokás nevezni. Javasolom, próbáljuk meg eze-
ket a fogalmakat értékelő szempontok nélkül 
használni, talán akkor közelebb kerülünk a 
felvetett kérdéshez.

Mert mi is a kérdés? A hagyományos pa-
raszti kultúra helyzete napjainkban. Én már a 
kérdés kulcsszavának megfogalmazását is igen 
érdekesnek tartom, jobban mondva figyelemre 

méltó változás jegyét látom benne. Az a figye-
lemre méltó, hogy a kérdező nem népi kultúrát, 
hanem paraszti kultúrát említ. Véletlen lenne ez? 
A paraszti kultúrát a népi kultúra, illetve a nem-
zeti kultúra szinonimájaként szokás emlegetni. A 
„paraszti kultúra” felfedezése ugyanis egész Ke-
let-Európában egybeesett azokkal a nemzetépítési 
törekvésekkel, amelyekben egy nemzet saját iden-
titását a kultúrának épp ebben a paraszti vonula-
tában vélte felfedezni, és ettől fogva beépítette a 
saj át magáról alkotott képbe. Paraszti kultúráról, 
életvitelről inkább a néprajzkutatók beszéltek, 
sokkal inkább a szakmaiság, mint az ideologi-
kusság kontextusában. És ha mostanság a paraszti 
kultúra kifejezés kerül előtérbe, én ebben ennek a 
kulturális hagyománynak egy ismételten új funk-
cióját vélem felfedezni. És ha a funkcióváltozást 
hajlandók vagyunk nemcsak veszteségként, ha-
nem az új életformához való alkalmazkodásként, 
a sokat emlegetett „megmaradás” egyik új straté-
giájaként értelmezni, akkor, úgy vélem, nemhogy 
búslakodásra nincs okunk, de akár biztató jelként 
is tekinthetünk erre a változásra.

– Számos – a hagyományos paraszti kultú-
rában gyökerező – rendezvényt tartanak me-
gyeszerte, főként nyaranta. A legnépszerűbb 
talán a falunapok szervezése: egy-egy jeles nap 
kapcsán, leginkább a falu búcsúünnepén szá-
mos folklórelemet felvonultató rendezvényt 
szerveznek. Milyen tapasztalatokat szerzett 
ezen a téren?

folytatás a 10. oldalon

 fotó: mihály lászló

a műhely oldalakat 
támogatja:

Műhely mellékletünkben az Ezer Székely Leány Napja kapcsán 
merült fel a népi kultúrának a mai társadalomban betöltött 

helyét és szerepét firtató kérdés, a szervezők nevében Boros 
Károly felcsíki főesperes, csíktaplocai plébános, Antal Attila 

Csíkszereda kulturális ügyekkel foglalkozó alpolgármestere és 
András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes veze-
tője fejtették ki véleményüket, hangsúlyozva, hogy e kultúra él, 
része mindennapjainknak, noha funkciói változnak. A felvetésre 

dr. Balázs Lajos szokáskutató reagált, éppen e megváltozott 
funkciókra utalva. Mai lapszámunkban dr. Bodó Julianna társa-
dalomkutató egy más szemszögből világít rá a témára Sarány 

István kérdéseire válaszolva. Hagyomány és modernizáció.

Népi kultúra 
és az értelmiség szerepe


