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1. FEJEZET
1. Bevezetés
1.1. A témaválasztás indoklása, problémafelvetés
Kutatásom

alanyai

olyan

népmővészek,

tanítók,1

akik

nyitott,

önzetlen

életszemléletükbıl adódóan túl tudtak lépni az önmegvalósítás határain és alkotásaikkal,
közösségi szerepvállalásaikkal a nemzet iránt érzett elkötelezettségbıl, missziós lelkülettel
szolgálják azt a közösségét, amelyben élnek. A népmővészet különbözı területeinek mővelıit
választottam a kutatás alanyaivá. Arra törekedtem, hogy regionálisan szélesebb területet
fedjek le, így a táji tagoltság adta különbségek, hasonlóságok is megragadhatóvá válnak. A
nemek szerinti differenciálódás az egyes mesterségek jellegébıl eredıen eleve kijelölte
kutatásom férfi és nıi szereplıit. A korosztályt illetıen az idısebb generáció képviselıire
voltam kíváncsi,2 abból a feltételezésbıl kiindulva, hogy életkoruknál fogva egy rétegzettebb,
teljesebb életmő áll mögöttük, ami szélesebb körő megnyilvánulásoknak adhatott lehetıséget.
A kiválasztott népmővészek: István Lajos korondi fazekas, Máthé Ferenc vargyasi
fafaragó, Gál Irma gyergyóalfalvi és Antal Mária3 gyimesbükki szövı-varró asszonyok,
valamint Nyisztor Ilona pusztinai népdalénekes.
Az ı élettörténeteiket vizsgálva arra keresem a választ, hogy mi az a többlettudás,
ami kiemeli ıket a közösségükbıl? Hogyan, milyen körülmények között tettek szert erre a
tudásra? Hogyan viszonyul tehetségükhöz a környezetük, a mikro- és makro társadalom?
Milyen vonzáskörzettel rendelkeznek? A közösségi élet milyen mértékben szervezıdik és
mőködik általuk? Milyen életpályájuk van ezeknek a népnevelıknek? Milyen fordulópontjai
vannak az életpályájuknak? Sajátos foglalkozásuk milyen mértékben határozza meg életük
különbözı

szakaszait?

A

sajátos

foglalkozásuknak

tulajdoníthatóan

milyen

kapcsolatrendszerrel rendelkeznek? A média milyen szerepet vállal tevékenységük
közvetítésében, népszerősítésében? Hogyan történik meg tudásuk reprezentálása és átadása?
Milyen motivációk késztetik ıket arra, hogy megosszák tudásukat a körülöttük élı
emberekkel? Mi ad erıt, ösztönzést, hitet a közösségi szerepvállalásukhoz? Milyen
1

A továbbiakban a népnevelı kategóriát használom a megnevezésükre.
Ebbıl a szempontból kivételt képez a pusztinai Nyisztor Ilona, aki mindössze 49 éves, s akire azért esett a
választásom, mert nem ismerek nála idısebb személyiséget, akinek hozzá hasonló tevékenységi köre lenne.
Feltételezhetıen ez a nemzeti törekvéseket megfékezı, eltipró hatalom politikájával magyarázható, ami az
elmúlt évtizedekben, évszázadokban hallgatásra, bezárkózásra ítélte a moldvai magyarokat.
3
A sorban kivételt képez Antal Mária abban az értelemben, hogy ı nem hivatásszerően kézimunkázik, nem
ezáltal, hanem általában a néphagyományok eszközeivel (népdal-, néptánc-, népszínmővek tanításával, a
falumúzeum tárgyaival, az azokhoz főzıdı jelentésekkel) nevel.
2
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tulajdonságok szükségeltetnek a teljes önkitárulkozáshoz? Hogyan definiálják sajátos
életformájukat? Tudatosodik-e önmaguk számára népnevelı, népmővelı attitődjük? Van-e
elıttük minta, példakép, akinek a hatására ezt az életformát választották? Milyen lelkülettel,
szellemiséggel örökítik át a hagyományt?
Kíváncsi vagyok továbbá a népnevelı szellemiség és a társadalmi-politikai háttér
viszonyára, arra a folyamatra, amiként az éppen uralkodó társadalmi, politikai kontextus az
életpályák alakulását meghatározza. Láttatni szeretném azokat a korszakokat, amelyek
kedvezı helyzetet teremtenek a nemzetiségi kultúra mőködtetésére, illetve a hanyatlás
idıszakait is, amikor a korlátozó intézkedések akadályozzák a kisebbségi elit korábban
kialakított társadalmi szerepeinek gyakorlását.
A népnevelésnek az egyes közösségekben megnyilvánuló hatását, hozadékát, a
tanítványoknak a népi kultúra iránt kialakult viszonyulásmódját, a közvetített értékek lokális,
regionális, határontúli, nemzetközi hatósugarát, fogadtatását is szemléltetem.
A kutatás egyik eredményeként a népnevelı személyiség prototípusát igyekszem
körvonalazni.

1.2. A vizsgálat és a feldolgozás módszerei
A kutatás elsı lépésében a népnevelık élettörténeteit rögzítettem.
Ezt követıen az alkotásmódra, a közösségi tevékenységre, annak társadalmi
megítélésére, a népnevelı magatartás motivációira és hatásaira vonatkozó kérdésekkel
igyekeztem irányítani a beszélgetés tematikáját. Segítségül hívtam továbbá Thompsonnak az
élettörténet megszerkesztésére kidolgozott kérdıív-modelljét,4 amellyel az élettörténet
felelevenítése során rejtve maradt részletekre kérdeztem rá.
Összegyőjtöttem

az

életpálya

megközelítésem

szempontjából

releváns

dokumentumait, a vendégkönyvbe beírt megjegyzéseket, fényképeket, az életmővet méltató
újságcikkeket, okleveleket.
A kutatás öt alanya közül négyen tájházat, emlékszobát rendeztek be, és az
emlékezés terébe vendégkönyvet helyeztek el, hogy ilyenképpen a kiállítás nyújtotta
élmények, értékelések rögzítıdjenek, illetve a megörökítés által újra felidézhetıek legyenek.
A

vendégkönyvek

elemzésekor

a

beírások

tematikai

elemeit,

az

uralkodó

motívumhasználatot, hangnemet, az emlékhelyek hatósugarát kísérem figyelemmel. Az

4

Thompson 1989. 296-306.
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alapítókkal való beszélgetés során ugyanakkor a vendégkönyvek rájuk gyakorolt hatása,
utólagos használata is körvonalazódik. Az élettörténetek egymás mellett olvasása során
értelmezhetıvé válik maga az emlékhelyteremtési gyakorlat is, annak motivációi,
körülményei, a felavatás forgatókönyvei, az emlékhelyeknek a lokális-, valamint a
makrotársadalomban betöltött szerepe, presztízsértéke, társadalmi használata.
Kiemelt jelentıségőnek tartom továbbá a kutatás alanyainak tevékenységét méltató
újságcikkek vizsgálatát, amelynek során a sajtót foglalkoztató motívumok, a mediatizáció
alkalmai, mőfajai, korszakonkénti megoszlásai válnak hozzáférhetıvé.
Nyomon követem a kutatás alanyainak odaítélt oklevelek típusait, retorikáját, a
kibocsátás irányvonalát, amelyek intézményes jellegők folytán az életmővek széleskörő
társadalmi, kulturális értékét legitimálják.
Végül azt a társadalmi attitődöt törekedtem tetten érni, amely az egyéniségekkel
kapcsolatosan a közösség értékítéletében fogalmazódik meg. Ez a viszonyulásmód a
családtagokkal, illetve falubeliekkel, barátokkal, kollegákkal, tanítványokkal készített
interjúk által vált hozzáférhetıvé. A vizsgált alanyok falujában a családtagok emlékezésein
kívül tizenkét interjúalany válaszait rögzítettem. A személyiségükkel kapcsolatos
emlékekrıl, tulajdonságaikról, a közösség életében betöltött szerepükrıl, tevékenységük
megítéltségérıl érdeklıdtem.

1.2.1. Kontextus- és tartalomelemzés

Az életpályák értelmezésekor fontosnak tartom az élettörténeti szövegek
mikrokontextusára,

a

győjtési

szituációra,

beszédhelyzetre,

gesztus-nyelvre,

metakommunikációra való reflektálást.
Az

egyes

életpályák

biografikus

felvázolása

után

az

életpályák

elbeszélésmotívumok, fordulópontok alapján történı rekonstrukcióját végzem el.
Az életpályák görbéjét az élettörténetek szempontjából releváns szegmensekre
(egészségi állapot, családi élet, fizikai tevékenység, szellemi tevékenység, közösségi
szerepvállalás) vonatkoztatva éves felbontásban szerkesztem meg. Mivel az egyes
szegmensek egymásra hatással vannak, egymásra rétegzıdnek, összesített változásaikon
keresztül az életpálya ívének alakulása kísérhetı figyelemmel.
Az életpálya görbék egymásra vetítése során az életpályák ívelésének tendenciái
követhetıek nyomon. Egymás mellett szemlélhetı az egyes életek kibontakozásának
dinamikája,

a

kiteljesedés

idıtartama,

korosztály,

illetıleg

korszakok

szerinti
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meghatározottsága. Megfoghatóvá válik továbbá a hanyatlásnak, a zuhanásszerő töréseknek
az idıbelisége, és ezen túlmenıen okozati összefüggése is.

1.2.2. Többváltozós adatelemzés

A kutatás alanyai által az élettörténetben, interjúban, kérdıívben tematizált
motívumokat, illetıleg a lokális közösség és családtagok, valamint az írott média által
említett személyiségjegyeket, fogalmakat a motívumok közti korrelációk felfedése és a
népnevelı prototípus feltárása végett egy közös számszerősített adatbázisba (lásd függelék)
szerkesztettem. Ennek értelmében az adatelemzés során a népnevelıket mint matematikai
objektumokat, az általuk, valamint a lokális közösség, családtagok, sajtó által tematizált
motívumokat, személyiségjegyeket pedig mint változókat kezelem.
A korreszpondencia analízis tengelyeinek metszéspontja köré azok a fogalmak,
tulajdonságok szervezıdnek, amelyek a legszignifikánsabb komponensei a népnevelı
embertípusnak.
A klaszter analízis az embertípusok hasonlósági fokának a felállítását teszi lehetıvé.
A módszer azt a hipotézist erısíti meg, amely a kutatás során körvonalazódni kezdett
bennem, illetıleg, amelyet a többi vizsgálatok már markánsan jeleztek. Eszerint a régió,
etnikum és nem szerinti tagolódás külön csoportba szervezi a kutatás alanyait.
A többváltozós módszereket a szakirodalom az osztályozás és ordináció csoportjába
sorolja5. E két módszercsalád annyiban rokonítható egymással, hogy mindkettı összetett,
többdimenziós adathalmazok egyszerősítésére, dimenzióinak csökkentésére törekszik a
varianciák fıbb irányainak feltárása által.

1.2.2.1. Korreszpondencia analízis

A többváltozós elemzésekben a matematikai objektumok és a változók
kapcsolatának ábrázolása a legszemléletesebb módon valamely tágabb értelemben vett
ordinációs módszerrel történhet.
A módszerek az objektumokat a változók szerinti dimenzióknak megfelelı térben
leggyakrabban mint pontokat szerepeltetik. A sok dimenzió redukálása könnyen áttekinthetı,
azaz maximum háromdimenziós rendszerre való konvertálása az ordinációs eljárások
egyikével érhetı el.
5

Shi 1993.
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A korreszpondencia elemzés révén a változók és a vizsgált objektumok legtalálóbb
egymásra illesztését végezhetjük el.
A korreszpondencia elemzés a fıkomponens analízissel rokonítható módszer,
azonban kifejezetten számlált adatsorokat értelmez. Algoritmusa az összes adatpont közt a
Chi-négyzetes távolságértékeket fejti meg, majd az így létrejött mátrixra eigenértékeket és
eigenvektorokat számol. Az eigenértékek, az eigenvektorok (tengelyek, fı varianciairányok)
méretét adják.6 A népnevelı prototípust egy körrel behatárolt pontfelhıvel jelölöm meg (lásd
24–26. ábra).
1.2.2.2. Klaszter analízis

A klaszter analízis a matematikai statisztikai vizsgálatok egyik többváltozós
eljárása. Az ide tartozó csoportosítási technikák arra alkalmasak, hogy egy populáció
egyedeirıl vagy a változók struktúrájáról adjanak felvilágosítást, ill. bármilyen halmaz elemei
közötti kapcsolatrendszerek vizsgálatára adnak módot, ha a halmaz elemei között
értelmezhetı valamilyen távolság (a halmazelemekbıl alkotott párokhoz rendelt valós
számok formájában). A hierarchikus módszerek sajátossága, hogy egy folyamatot
definiálnak, amelyben az egymást követı lépésekben egymással kapcsolatban álló, újabb és
újabb csoportok, klaszterek jönnek létre. A hierarchikus módszerek két alcsoportját az
összevonó és a felosztó eljárások alkotják.
A klaszter analízis végterméke a dendrogramm. Értelmezése során láthatóvá válik,
hogy mely halmazelemek kerülnek a folyamat elején ugyanabba a klaszterbe, s az így
fokozatosan kialakuló részhalmazok milyen társadalmi kategóriával jellemezhetık.
A klaszter analízis eredményesen használható a típusalkotás, modellillesztés,
csoportokon alapuló becslés, hipotézistesztelés, adatstruktúrák felderítése, hipotézis
felállítása, adatredukció típusú empirikus vizsgálati célokra.7
Mivel a vizsgált adataim típusa mennyiség (abundencia) jellegő, a klaszter
analízisben egy széles körben alkalmazott, megbízható hasonlóság/távolság mértéket, az
euklédeszi távolságot választottam8.
Az osztályozás megismételhetıségét más együtthatók esetében is vizsgáltam és
közeli eredményekhez jutottam.

6

Füstös–Kovács 1989., Nahalka 1993.
Füstös–Kovács 1989., Nahalka 1993. 479–488.
8
Hammer et al. 2006.
7
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2. FEJEZET
2. Kutatástörténeti áttekintés. Az élettörténeti módszer
alkalmazási lehetıségei a társadalomtudományokban
Magyarországon az 1940-es évektıl bontakozott ki a késıbb egyéniségkutató
iskolának nevezett folklorisztikai munkamódszer, amely a meseszövegek közléséhez
hozzákapcsolta a kiemelkedı tehetségő mesemondó, népi elbeszélı, énekes, vagy “gyógyító”
ember életrajzát is. A mesélı történeteinek rendszerezése és dokumentálása mellett
követelményként jelentkezett az elbeszélı élettörténetének mint háttérnek a részletes leírása.
A “népi elbeszélı” személyiségstruktúrájának és sajátos elbeszélı technikájának a vizsgálata
éppúgy beletartozott ebbe az elvárásba, mint a társadalmi és családi körülményeinek leírása.
Az így győjtött elbeszélés-anyagot azonban csak adalékként, nyersanyagként kezelték,
folklorisztikai szempontból nem elemezték, értékelték.9 Az “ıstehetségek” felfedezése azokra
a falusi, paraszti sorban élı alkotókra irányította a figyelmet, akik a maguk ösztönös módján
képben, szoborban, versben, prózában adtak kifejezést világlátásuknak.10 Az elsı 20. századi
népi önéletrajzot a Magyar “szentember”, a búcsújáró elıénekes Orosz István írását az 1940es években Bálint Sándor adta ki.
Az életrajzok módszeres győjtése csak a második világháborút követı évtizedekben
indult meg, amikor a folkloristák érdeklıdése a felbomló hagyományos közösségekre, a
gyorsan alakuló falusi életforma változásaira is kiterjedt.11 Az 1950-es évek végétıl
megszaporodtak az egyéni vonatkozású közlések: egyre nagyobb számban jelentek meg
életrajzi beszélgetések, paraszti krónikák, feljegyzések, gazdasági naplók, önéletrajzok. A
hatvanas évektıl feldolgozások, elemzések is születtek. Az egyéniség kibontakozása
szempontjából fordulópontnak tekinthetjük az elsı világháborút, valamint az azt követı
forradalmakat és a trianoni békeszerzıdést. A 20. század második felében az önéletírások,
valamint az életrajzi célzatú beszélgetések az a két forráscsoport, amelyekbıl a
parasztemberek egyéni életútjaira vonatkozóan a legtöbbet megtudhatunk.
Az oroszországi mesekutatás jelentıs eredményeire támaszkodva Amerikában az a
probléma került elıtérbe, hogy hogyan kapcsolódik be az egyéni elbeszélıi repertoár az
elbeszélı életrajzának általános összefüggéseibe. Az életrajzi módszer végleges áttörését
9

Mohay 2000. 762., Küllıs 1982. 163., Lehmann 1982. 48.
Mohay 2000. 763-776.
11
Küllıs 1995. 252., Szávai 1978. 247-248.
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13

jelentette az Egyesült Államok néprajzi terepmunka-gyakorlatában az a lépés, hogy Dégh
Linda négy, a kanadai Ontario-ban élı dohányültetvényesek által elmondott életrajzi
visszaemlékezést publikált.12 Dégh Linda a life historyt kitőnı eszköznek vélte egy ember
identitásának, kulturális hagyományainak, értékrendjének, társadalmi hovatartozásának a
feltárására. Szerinte az életrajzoknak és más életrajzi dokumentumoknak – naplóknak,
fotóalbumoknak, leveleknek, családi krónikáknak – a használata alapjává válhatna az új
néprajzi történetírásnak, amely a “kisemberbıl” indul ki és a történelmet nem általános
állam- és világtörténetnek tekinti, hanem azoknak a kisemberre, a történelem által
“érintettekre” való hatásait vizsgálja.13
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Keszeg Vilmos egyetemi tanár
vezetésével az 1990-es évek elejétıl folyik a kollektív és egyéni életpályák, élettörténetek
kutatása. E program keretében vizsgálták az erdélyi arisztokrácia sorsának a mai
emlékezetben való tükrözıdését. A késıbbiek folyamán protestáns lelkészek, majd
néptanítók élettörténetének feltárására és elemzésére került sor. E program részeként a
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke,
valamint a Sapientia Tudományegyetem Román Nyelv és Irodalom Tanszéke néhány diákja
számára kutatás indult népi specialisták életpályája és élettörténete témával. A kutatás a
narratív identitás szervezıdésének, természetének és mőködésének megértését célozta. E
kutatások tétje annak megértése volt, hogy a történelmi események hogyan határozzák meg a
csoportok és egyének életét, milyen fordulópontot váltanak ki az egyének életében, illetve az
események hivatalos és szubjektív receptálása és reprezentálása milyen mértékben és milyen
pontokon tér el egymástól.14
Felmerült a szövegek társadalmi beágyazottságát, a közösség életében betöltött
szerepét vizsgáló értelmezések szükségessége is. Eszerint nem csupán az elbeszélés
szövegére, hanem a kommunikációs aktus más elemeire, a hagyomány átadásának
folyamatára mint eseményre is érdemes odafigyelni. Dégh Linda javaslata, miszerint a
szöveg és a mesemondó közötti szoros kapcsolatra való tekintettel a mesegyőjtınek
rögzítenie kell azt az általános atmoszférát, amelyben a szöveg létrejött, az élettörténet
kutatásban is alkalmazható megközelítésmódként érvényesült.15 Hoppál Mihály a résztvevı
megfigyelésre kidolgozott módszertanában a szöveget kísérı összes körülménynek, a szöveg
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People in the Tobacco Belt: Four Lives. Ottava. 1975.
Brednich 1982. 62.,70.
14
Keszeg 2005/2006.
15
ld. Dégh 1975, Lehmann 1982, Brednich 1982, Agar 1982, Keszeg 1996, 2001, 2004, 2005/2006, Páczkán
2002, Biró 1994, Vajda 2002.
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környezetének a jelentıségét hangsúlyozta.16 A kifejezéssel foglalkozó kutatások a beszédet a
személyiség egy vonatkozásaként emelték ki, és figyelemmel kísérték a beszéd
paralingvisztikai, metakommunikációs elemeit, mint például a hangszínt, habozási
szüneteket, gesztusokat, testmozgást.17
Az antropológiában az élettörténetet módszerként használták az adatgyőjtéshez.
Ebben a kontextusban az élettörténet az antropológus által irányított kérdések mentén
strukturálódik. Az ily módon győjtött élettörténet, mivel nem a beszélı által formálódik,
valahol az autobiográfia és a biográfia között helyezhetı el, és nem tekinthetı teljes
mértékben az emlékezı öntudósításának.18
Az antropológia az élettörténeteket nem a történelmi tényekért rögzíti, hanem hogy
megismerje a társadalom és a kultúra struktúráját, változatosságát, amint az egy reprezentatív
személyiség világlátásában, a kulturális lenyomatokban megnyilvánul. Így az antropológiai
interjú a személyiségre nem úgy tekint, mint történelmi szemtanúra, hanem mint kultúra- és
tradícióhordozóra.19
Az amerikai antropológusok hamar felfedezték, hogy az autobiográfiákba szervezett
beszámolók által nagyobb fokú koherenciát, életszerőséget, élénkséget érhetnek el, mint a
klasszikus etnográfia által, ami fıként interjú anyagból szervezıdött. Az élettörténet hatásos
mőfajnak bizonyult a kultúra belsı perspektívából való tanulmányozására, annak
bemutatására, hogy a szélesebb társadalmi és kulturális minták hogyan voltak
megtapasztalhatóak az egyéniség életében, továbbá sajátos szerepet játszott az egyéniség és
kultúra közti kapcsolat, valamint az akkulturáció tanulmányozásában.20
Kluckhohn azért látta alkalmasnak a személyes dokumentumokat a társadalmi
változások tanulmányozására, mivel azok szerepeket, szocializációt, kultúrálódást tükröznek,
és eszközül szolgálnak a társadalmon belüli változások, a személyiség megértéséhez.21
Dégh Linda az élettörténet győjtésének antropológiai koncepcióját a folkloristák
számára elfogadhatatlannak tartja, mivel hiányzik belıle a feljegyzés és publikáció egzakt
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“Nem pusztán a nyelvi szöveg érdekes a kutatás számára, hanem az összes kísérı körülmény is. Röviden
maga az esemény, amelyben a szöveg létrejön és kifejti hatását. Minden apró részlet fontos, s ezek együttesen a
szöveg környezetét alkotják, a kontextust.” Hoppál 1998. 99. Amy Shuman hasonló irányvonalat jelöl ki a
személyes narratíva tanulmányozásához: “A társalgó narratíva azt igényli, hogy a kontextusra is figyeljünk, a
narratíva és az esemény közötti kapcsolatra, a történet világára és a történetmondás szituációjára.” (idézi
Kirshenblatt-Gimblett 1988. 147.)
17
Hymes 1975. 102.
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Linde 1993. 47.
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Dunaway 1996. 10.
20
Kirshenblatt-Gimblett 1988. 140-141.
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Mandelbaum 1982. 31.
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módszere, ami az elbeszélı megfogalmazásában megnyilvánuló emberi alkotókészség iránti
érdeklıdés hiányát mutatja.22
A csíkszeredai Kulturális Antropológiai Mőhely keretében folyó életút kutatási
program kutatói az életútfelvételt nem módszerként használják egy bizonyos társadalmi
probléma megismerésére, hanem az életút elmondását, mint egy beszédesemény keretében
végzett/megismételt interpretációs folyamatot tekintik a kutatás kiemelt fontosságú
terepének. Az általuk javasolt megközelítési módban a szöveg rögzítése nem elsıdleges és
nem kizárólagos cél. Ehelyett maga a történetmondás eseménye, illetve a történetmondás
eseménye révén zajló interpretációs folyamat jelenti a vizsgálati terepet.23 A KAM
életútinterjúk segítségével elemezte a külföldre irányuló vendégmunkások identitását,
valamint a székelyföldi roma lakosság integrációs problémáit.24

A történeti életútkutatás interjúkkal, egyéni életutak rekonstruálásával próbált meg
fényt deríteni arra, hogy a kutatott társadalmi rétegek életét hogyan befolyásolták a történelmi
események, illetve, hogy a történelemben milyen szerepet játszottak az egyének.25 Az
interjúkészítés tapasztalatán keresztül a történészek felfedezték, hogy az oral history módszer
nemcsak újabb információkat, hanem teljesen új perspektívát és értelmezéseket tesz
hozzáférhetıvé.26
Gary Okihiro szerint az oral history nemcsak egy eszköz vagy módszer, hanem
egyben a történelem elmélete, ami tudatosítja, hogy a népnek és az elnyomottaknak van
történelme, és ezt a történelmet érdemes megörökíteni. Eszerint a szemlélet szerint fel kell
számolni a történeti feljegyzéseket, adatokat érintı egyenetlenségeket, amik eddig az írniolvasni tudó, mővelt emberek kultúrájának kedveztek, háttérbe szorítva az írásos
dokumentumokat nélkülözı kultúrákat.27
Joyner az oral historyt a történelmi kutatás legfontosabb módszerének tekinti. Mivel
az oral history lehetıvé teszi a történelmi evidenciák összegyőjtését olyan emberektıl is, akik
amúgy kimaradtak volna a történelmi tanulmányozásból, és mivel a szóbeli kommunikáció az
írott kommunikációhoz képest több részletet felfed, a történészek módszertani képzésének
nélkülözhetetlen elemeként tartja számon.28
22

Titon 1980. 284. Dégh Linda a People in the Tobacco Belt címő könyvének visszaemlékezéseit szó szerint,
kiejtés szerinti átírásban közli.
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Biró 1994.
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Az oral history realisztikusabb megközelítését adta a múltnak. Elsıdleges érdeme,
hogy más forrásokhoz viszonyítva jóval nagyobb kiterjedésben tette hozzáférhetıvé a
nézıpontok eredeti sokféleségét. Az oral history kutatók a tanúkat az alsóbb osztályokból, a
nem kiváltságosok, a vereséget szenvedık közül is megszólították. Ily módon a múltnak egy
valósághőbb, ıszintébb rekonstrukciója teremtıdött meg. Az oral history ugyanakkor
nemcsak nézıpontot váltott, hanem a kutatás új területeit nyitotta meg. A szemléletváltás
nyomán a történelemírás célja kibıvült, gazdagodott, és ugyanakkor megváltozott társadalmi
üzenete. A törvényekrıl, statisztikákról, uralkodókról az emberekre irányult a nézıpont. A
történelem demokratikusabb lett, azok köré az emberek köré szervezıdött, akik átélték a
történelmi eseményeket. A meglévı kutatási területek – politikatörténet, gazdaságtörténet,
társadalomtörténet – a dolgozó osztályok történelmével, a szegények és írástudatlanok
történelmével, a nık történelmével, családtörténettel, a faji és más kisebbségek történelmével
bıvültek ki.29 Az Egyesült Államokban az indiánok, a feketék története, Kanadában a francia
kisebbségi csoportok történelme, Ausztráliában a bennszülöttek története lett oral history
téma. Az angolok felelevenítették a munkástörténet-írás korábbi hagyományát, a németek és
az olaszok pedig család- és élettörténeti interjúk alapján azt kutatták, milyen hatással voltak a
fasizmus évei a munkáscsaládok hétköznapi életére, életviteli normáik alakulására, a
politikáról alkotott képükre.30
Olaszországban a terepmunka módszere lényeges átalakuláson ment át, a kérdıív
sok esetben átadta helyét az élettörténetnek. A storia orale kutatói gyakorlata az 1980-as
évekre intézményes keretekre lelt, s ezzel egyidıben szinte mozgalommá terebélyesedett,
archívumokat, kutatóköröket és folyóiratokat hozva létre. Rocco Scotellaro kizárólag az
interjút és az önéletrajzi elbeszélést tartotta kulturális adatgyőjtésre alkalmas módszernek. A
kikérdezést és a kérdıívet túlzott ridegsége és személytelensége miatt elvetette. Alapvetıen
fontos kérdés volt számára az egyes emberre úgy tekinteni, mint saját történetének
fıszereplıjére. Triulzi szerint a történészek abból a meggyızıdésbıl helyeznek hangsúlyt az
antropológiai jellegő élettörténet megközelítésére, hogy az élettörténeti szemlélet több mint
megismerési technika. Nemcsak módszertani szempontból nyújt újat ugyanis, hanem általa
képesek vagyunk vizsgálatunk tárgyáról az eddiginél teljesebb tudás birtokába jutni.31
A fontos történelmi események tanúinak elbeszéléseibıl értékes történelmi
információkat nyerhetünk magáról az eseményrıl is, de mindenekelıtt arról, hogy a
megkérdezettek hogyan élték meg a szóban forgó eseményt, mi volt számukra a történelmi
29
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esemény jelentése. Az oral history tehát elsısorban a történelmi cselekvıkrıl szolgáltat
hasznos forrásokat, akik döntéseikkel és cselekedeteikkel hozzájárulnak az események
alakulásához.32
A személyes dokumentumok rendszeres alkalmazása, és tudományos feldolgozása a
szociológiában Thomas és Znaniecki kutatásával kezdıdött el, amelynek eredményeit 1918
és 1920 között közölték az Egyesült Államokban. A kutatás során arra keresték a választ,
hogy a Lengyelországból az Egyesült Államokba emigrált parasztoknál a kivándorlás milyen
változásokat okozott a családi formákban, a szomszédcsoportoknál, a viselkedési
sajátosságokban, a szokások és hagyományok rendszerében. A probléma feltárásához azt a
levelezést értékelték, amit a Lengyelországban maradt családtagok és Amerikába kivándorolt
rokonaik folytattak. Ezenkívül felhasználták az emigránsok által írt önéletrajzokat, mint a
legtökéletesebb szociológiai nyersanyagot.33 Hangsúlyozták, hogy az élettörténetek elemzése
nem elsısorban az egyéni sajátosságokat keresi, hanem az általános elemeket igyekszik
kibontani. Az élettörténeti módszer hozzáférést teremtett a társadalmi csoportok – osztályok,
rétegek, kultúrák – életéhez.34 Munkájukat a szociológiai irodalom klasszikusaként tartják
számon. A lengyel szociológia a két világháború között nagymértékben és rendszeresen
dolgozott fel önéletrajzi anyagokat, olyannyira, hogy ezt a módszert lengyel módszernek
nevezték el. A naplóírási hagyomány Lengyelországban talán erısebb, mint másutt, de közel
tíz évre volt szükség ahhoz, hogy rávegyék a lengyel társadalmat az életrajzi jellegő
kutatásra. Az 1930-as években társadalmi felhasználásuk már bestsellerszerően terjedt el.
Egymást érték a publikációk és egyre nagyobb volt a visszhangjuk.35 Az irodalmi kritikust
magával ragadta a jelenség, csodálta az alkalmi írók hangjának frissességét, stílusuk
hitelességét.36 Thomas és Znaniecki idıtálló eredménye az a problémafelvetés, hogy kutatni
kell a makrofolyamatokban résztvevı embereknek a folyamatokhoz kapcsolódó attitődjeit,
továbbá érdemes odafigyelni az egyének, csoportok szintjén lezajló mikrofolyamatokra. Az
élettörténeti kutatásokon keresztül ugyanis ezek a folyamatok megragadhatók, és a
32
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mikrofolyamatok

elemzése

releváns

információkat

hozhat

a

makrofolyamatok

“finomszerkezetérıl” is.37
Az önéletrajzi módszer egyre inkább a társadalmi kommunikáció ideális eszközévé
vált. Lengyelországon kívül Thomas és Znaniecki módszereit a chicagói iskola szociológusai
alkalmazták még, elsısorban devianciakutatásokban.38
Denzin módszertani álláspontja szerint a társadalmi eseményeket az érintett
személyek perspektívájából kell interpretálni, s erre ez a módszer a legalkalmasabb.39
Bertaux meggyızıdése, hogy ha igazán szociológiai kontextusban használják az
élettörténeteket, azok a legjobb eszközök a társadalmi életrıl szerzett tudás kinyilvánításának.
Minden élettörténetnek, minden statisztikának az adott társadalmi kapcsolatok hálózatának, a
társadalom mőködésének a megértésére kell irányulnia.40
Ferrarotti az 1950-es évek elején kezdett el élettörténeteket és önéletrajzi
elbeszéléseket győjteni néhány olyan olasz közösségben, ahol erıltetett és rendkívüli mértékő
iparosítás folyt. Az iparosodás folyamatának emberi és társadalmi következményeire volt
kíváncsi. Az a titkos vágy hajtotta, hogy szociológiai kutatásaihoz a merev felépítéső,
szigorúan

strukturált kérdıívek

helyett más

adatgyőjtést találjon.

Kezdetben

az

élettörténeteket háttér jellegő kutatásokra tartotta alkalmasnak, kiegészítı funkciókat szánt
nekik, annak illusztrációjaként, amit nem kell vagy nem lehet bizonyítani. A szociológiai
kutatás, Ferrarotti megítélése szerint, autonómnak tekintette az empirikus adatokat, holott
éppen az élettörténeti módszer autonómiájáról kellene gondolkodni, hiszen az életszerő
elbeszélés egyedülálló szintetizáló erıvel bír.41 A szociológusok tehát egyre érezhetıbben
fordultak el a kérdezési módszerek kvantitatív, egzakt és “keményebb” formáitól a
hétköznapi kommunikációs szokásokhoz, az önéletrajzi dokumentumokhoz. Az utóbbi
idıben széles körben felismerték, hogy egy szervezetnek vagy csoportnak a fejlıdése,
változása hatékonyan vizsgálható a gondosan kiválasztott élettörténetek által. Különös
érdeklıdést tanúsítottak a munkások önéletrajzai iránt, melyek gazdag individuális
élményanyagot rejtenek magukban.42
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Az utóbbi két évtizedben Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban egy
“életútkutatás” fogalmával jelölhetı interdiszciplináris elméleti és kutatási programot hoztak
létre. A program célja az individuális élethelyzetek és életesemények, valamint az
össztársadalmi folyamatok leképezése és magyarázata egy egységes, formális, kategorikus és
empirikus vonatkoztatási keretben. Az életútkutatás az egész életútra vagy annak lényeges
részét kitevı társadalmi folyamatokra vonatkozott, különös tekintettel a családok és
háztartások sorsára, történetére, a mőveltség és képzettség alakulására, a kereset és
foglalkozás változásaira, a lakás- és lakóhely változtatásokra, a költözésekre.43
Magyarországon a nık életútját a demográfiai és szociológiai életrajzmódszer
alkalmazásával Molnár László elemezte. Az életút eseményeit az egyénnek a családi és
társadalmi struktúrában elfoglalt helyével, a konkrét történeti szituációval együtt láttatta. Az
egyéni élettörténeteken keresztül egy-egy réteg életúttípusát, a nık társadalmi státusának
történeti alakulását körvonalazta.44
Az utóbbi években az én-alakulás és az identitásképzés történeti és élettörténeti
kontextusának tanulmányozása kitüntetett figyelemben részesült, s új utakat nyitott az énpszichológiában. Ezzel magyarázható, hogy az élettörténet-elemzés s ennek forrásai – az
önéletrajz, az oral history termékei, életrajzi dokumentumok és naplók, szépirodalom – mind
szélesebb körben kerültek alkalmazásra. Erikson munkásságában vált elméletileg és
gyakorlatilag egyaránt kitüntetett fontosságúvá az a felismerés, hogy szoros kapcsolat létezik
az egyéni élettörténet és a történelem, illetve a személyes múlt, jelen, jövı között. Az 1980-as
évek elején fogalmazódott meg az a gondolat, hogy az ént és mőködésmódját lehetséges és
célszerő az elbeszélés analógiájára szemlélni. Az én az önmagára vonatkozó közvetlen
tapasztalatait, a személyes élettörténet eseményeit a történetszerkesztés logikája és
dramaturgiája szerint dolgozza fel: folyamatos elbeszélı struktúrába szervezi ıket. A ’80-as
évtized második felétıl kezdve megszaporodtak az élettörténeti elbeszélések módszeres
elemzését célzó vállalkozások, kibıvültek az érintett tudományágak képviselıi közötti
eszmecserék. 1990-ben útjára indult a Journal of Narrative and Life History c. folyóirat, majd
1992-ben az International Yearbook of Oral History and Life Stories elnevezéső
könyvsorozat.45
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Cohler a személyiség tanulmányozásához egy narratív megközelítés mellett érvelt,
mivel meggyızıdése szerint a személyes narratívák a legkövetkezetesebb értelmezései a
jelenleg megértett múltnak, megtapasztalt jelennek és az elıre jelzett jövınek.46
Egy meglehetısen szembeszökı fejlıdése az oral historynak az emlékezı terápia.
Az idısödı emberekkel foglalkozó kutatókban jelentıs mértékben tudatosodott, hogy az
emlékezés fontos mód lehet arra, hogy az idısek a változó világban meg tudják ırizni
önmaguk életének értelmét.47
Butler vezette be és tette módszeres vizsgálat tárgyává az ún. élet-áttekintés (lifereview) fogalmát és jelenségét, amelyet az idıskor természetes és egyetemes történésének
minısített. Butler felismerései alapján alakult ki az idıskori életút-terápia, s kezdték vizsgálni
a negatív életesemények hatásait.48 Az emlékezés arra ösztönzi az idıseket, hogy felidézzék
azokat a fontos eseményeket és változásokat, amik formálták az identitásukat, és értelmet,
célt adtak az életüknek. Az emlékezés és személyes narratívák által arra bátoríthatók, hogy
reflektáljanak a múltjukra, jobban megértsék önmagukat. Az ilyen reflexiók és jelentések
növelik az idısek életminıségét, megırzik a történelmet, összekötik a társadalmi osztályokat
és generációkat. Azáltal, hogy kapcsolatba kerülnek a múltjukkal, és a kutató részérıl
megerısítést nyernek az életük érdekes, értékes voltáról, fenntartható a méltóságuk,
önbecsülésük, életútjuk teljességének és koherenciájának a tudata. A visszaemlékezés
ugyanakkor hozzájárul a depresszió csökkentéséhez, a pszichológiai jólét eléréséhez, az
elégedettséghez, a megváltozott társadalmi szerepek elfogadásához. 49
A történeti szociálpszichológia területén is növekvı érdeklıdés tapasztalható a
mindennapi élet jelenségei iránt. Az önéletrajzokat kitőnı adattípusnak tekintik az emberek
gondolkodásmódjára, attitődjeikre, tájékozódási rendszereikre, értékítéleteikre, hiedelmeikre,
direkt vagy indirekt módon leírt érzelmeikre vonatkozó információk szerzésére. Az
önéletrajzok által generációk értékrendszerére utaló változások és fejlıdések válnak
kitapinthatóvá.

Meglátásuk

szerint

az

önéletrajz

nem

csupán

a

személyiség

gondolkodásmódjára reflektál, hanem a társadalmi tudatosság állapotára, a kollektíven
elfogadott és felismert gondolkodási mintára, az idıvel változó érvelésre és érzésre. Valódi
társadalmi, gazdasági, politikai helyzeteket rögzít, továbbá ezek megélését, értékelését,
gondolkodást és cselekvést befolyásoló hatásait örökíti meg. Ily módon tehát az önéletrajz a
legtökéletesebb

forrás

a

viselkedésmintákban

megnyilvánuló

kontinuitásoknak

és
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diszkontinuitásoknak, a társadalmi valóság érzékelési módjának, az elıítéleteknek,
énképeknek, a más csoportokhoz való viszonyulásmódnak a feltárására.50
Labov és Waletzsky elsıként alkalmazták a nyelvészeti elemzés módszerét az
interjúkban megjelenı narratívák tanulmányozására. Megközelítésük arra a kérdésre
fókuszált, hogy miként kapcsolódnak egymáshoz a nyelvi kifejezések egységei egy koherens
és folyamatos beszámoló megalkotása érdekében, az élmények hogyan alakulnak át a
narratíva által, és hogyan teremtıdnek a narratívák a nyelvben. A narratívát az élmények
megismétlésének egy jellegzetes típusaként értékelték, ami megırzi az események idıbeli
sorrendjét. Elemzésük az addigi leíró módszerrel szemben az események, cselekvések
társadalmi funkcióira összpontosított. Eredményeiket a referenciális és értékelı funkciók
keretei közé helyezték. Referenciális funkciónak az esemény leírását tekintették, míg az
értékelı komponensek az esemény elbeszélı általi értelmezései, a beszámolónak azok a
nélkülözhetetlen részei, amelyek a történet lényegét alkotják. Az értelmezı magyarázatok
fejezik ki, hogy a beszélı mért tartja fontosnak a történet elmondását. Meggyızıdésük szerint
a narratív beszámolók a társadalmilag szervezett és normatívan szabályozott személyközi
cselekvéseknek és kapcsolatoknak a funkcionális jelentéseit reprezentálják. Hangsúlyozták
továbbá a kutatónak a történet létrejöttében játszott szerepét, azt a kulturális és kutatási
kontextust, amelyben jelenléte, kérdezési módja befolyásolja a történet létrejöttét.51
Az életrajzi interjú kapcsán vizsgálni lehet ugyanakkor az elbeszélésben tetten
érhetı formális szabályszerőségeket, azokat a nyelvi eszközöket, amiket az elbeszélık saját
életük átélhetı visszaadására alkalmaznak, valamint a beszámoló és az értelmezés
viszonyát.52
Összefüggésben az identitáselmélet eredményeivel és a nyelvészeti megközelítéssel,
az irodalomelmélet úgy mutatta be az önéletrajzot, mint egy alapvetıen rekonstruktív
struktúrát. A legszélsıségesebb példája ennek a megközelítésnek, amikor az önéletrajzi
szöveget nemcsak mint rekonstrukciót, hanem mint az élet, az én konstituálását fogták fel.53
Az irodalomtudományok részeként született meg a narratológia: az elbeszélés általános
interdiszciplináris tudománya. Az elbeszélı szemléletmód kidolgozásában, az 1980-as évek
elejétıl kezdve, kulcsszerepe volt a Gergen házaspárnak. A kutatások fı feladatát annak
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felderítésében jelölték meg, hogy miképpen szerkesztıdnek az én-elbeszélések a társadalmi
élet keretei között.54
A fenti kutatástörténeti kitekintés meggyızı erıvel bizonyítja, hogy az élettörténet
központi helyet foglal el korunk tudományos gondolkodásában. Az egyes tudományterületek
képviselıi fokozott érdeklıdéssel kutatják a módszer sajátos, értelemképzı lehetıségeit. Az
élettörténeti módszer széleskörő használatát, népszerőségét az a gyakorlati tény indokolja,
hogy egyaránt alkalmasnak mutatkozik a néprajz, antropológia, történelem, szociológia,
pszichológia, történeti szociálpszichológia, nyelvészet, irodalomelmélet kérdésfelvetéseinek a
megválaszolására.
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3. FEJEZET
3. A népnevelés elızményei a Kárpát-medencében
A népmővelés politikai-világnézeti társadalmi mozgalom a mővelıdés területén.
Akkor született meg, „amikor a tudományos ismeretek terjesztése társadalmi szükségletté
válik a termelı eszközök és a termelési mód fejlıdése következtében.”55 E feltételek és a
szükségletek az egyes országok társadalmi és gazdasági fejlettségétıl függıen eltérı
idıpontban, de egy történelmi korszakban, a tıkés viszonyok kialakulásával születtek meg.
Magyarországon is, mint Európa többi országaiban, a magyar társadalmi fejlıdéssel
párhuzamosan, a felvilágosodással-polgárosodással vetıdött fel az intézményes, rendszeres
népmővelés gondolata.
A magyar népmővelés kezdete az 1772-es esztendıhöz, Bessenyei György
fellépéséhez köthetı. Bessenyei nemcsak a megújuló magyar irodalom, hanem a magyar
népmővelés-, közmővelıdés megindítója, a magyar nemzeti mővelıdéspolitika elsı
rendszerezıje volt. Mővelıdéspolitikájában hangsúlyt kapott az iskolán kívüli mővelıdés, a
szépirodalmat, színjátékot hatásos nevelı eszköznek tekintette.
Az a tény, hogy a felvilágosodás tanait elfogadó országokban fellendült a tudomány
és gazdasági fejlıdés volt tapasztalható, arról gyızte meg az uralkodókat, valamint a
felvilágosult értelmiségieket, hogy a társadalom boldogulását, a szegénységtıl való
megszabadulást a tudatlanág felszámolásával lehet elérni. Hitük szerint a mőveltséget
közkinccsé, minél több ember számára hozzáférhetıvé kell tenni, ebbıl bontakozik ki az
elırevivı változás.56
A reformkor haladó gondolkodói a nemzeti gondolat, a nemzetnevelés jegyében
fogalmazták meg a haza jövıjét. Széchenyiék a nemzetnevelésen elsısorban a nemzet
gazdasági, politikai és társadalmi emelkedését, a nemzet fejlıdését értették.57
A népmővelés-történetben határkınek számít az 1867-es esztendı. 1867-tel indult
meg a küzdelem a már akkor reakciós-konzervatív polgári-társadalmi rend ellen, és a
reformkorhoz hasonlóan, a mozgalom kibontakozása kulturális területen szervezıdött. Az új
társadalmi, politikai viszonyok közt lehetıvé vált a nagyobb kulturális fejlıdés, s ezzel együtt
a népmővelés kiszélesedése, kiterjedése is. Türr István 1868-ban felhívással fordult a magyar
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társadalomhoz, hogy az analfabétizmus felszámolására alakítson népnevelési szövetséget. İ
maga több helyen megalakította az elsı népoktatási köröket.58
Eötvös József báró, közoktatásügyi miniszter rendkívüli jelentıséget tulajdonított a
népnevelésnek, a mővelıdést a nemzeti fejlıdés meghatározó rugójának tekintette.59 1867ben az egyházi és világi hivatalok vezetıihez intézett felhívásában Népnevelési Egyesületek
alakítására buzdította a társadalmat.60 Irányi Dániel és Pauler Ágoston törvényjavaslatokat is
nyújtottak be a felnıttek iskolán kívüli oktatása érdekében az országgyőléshez, melyekbıl
azonban nem lett törvény.61
A mozgalom sikerét bizonyítja, hogy a tömegek azonosultak a felnıttoktatás,
analfabéta-oktatás eszméjével, igényeik növekedtek, újabb javaslatokat szorgalmaztak a
népmővelés kiszélesítésére, hatékonyabbá tételére, s ezeket többnyire meg is valósították. Az
eredetileg analfabéta-oktatásnak indult mozgalom, mely felhasználta a reformkorban bevált
formákat, módszereket, a külföldi tapasztalatokat, olyan mértékben kiszélesedett, hogy
tartalmában már azonossá vált a századforduló utáni népmőveléssel.
1890-tıl egyre szélesebben bontakozott ki az állami irányítású vagy állami
támogatású népmővelés. Ekkor alakultak ki a népmővelés elsı intézményei, ekkor végeztek a
fıiskolákon azok a hallgatók, akiknek már a népmővelés a foglalkozásuk.62
Az elsı világháború után újabb lendülető népmővelési tevékenység bontakozott ki.
Ebben az idıszakban kezdett hivatalos polgárjogot nyerni a népmővelés szó, azelıtt javarészt
szabadoktatás, felnıttoktatás névvel jelölték a kezdeményezést.63 Az iskolán kívüli
népmővelés fogalma ekkor került be a kultúrpolitika szótárába és gyakorlatába.64 Mivel az
iskola nem tudta maradéktalanul nyújtani a társadalmilag szükséges ismeretanyagot, ellátni a
nevelési, képzési feladatokat, a népnevelés pótlólagos szerepkört töltött be, segítette, viszont
nem helyettesítette az iskolai oktatást.65 Ez a típusú nevelés teljesen más természető volt,
mint az iskolai tevékenység. Az iskolai oktatás materiális célokat követett, egy elıre
megszabott ismeretanyag birtokbavétele volt a feladat, míg az iskolán kívüli népmővelésben
a formális célok kerültek elıtérbe.66
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Gróf Klebersberg Kuno kultuszminiszter kultúrpolitikájának egyik központi
motívuma a magyar nép mőveltségi színvonalának emelése volt. Népiskolák felállításával és
az iskolán kívüli népmővelés megszervezésével kívánta a tömegek mőveltségi színvonalát
emelni. Fontos szerepet szánt a néptanítónak. 1925-ben elmondott parlamenti beszédében egy
eszményített falusi tanítóportrét vázolt fel a képviselıtársainak.67 Az 1920-as évektıl egészen
a második világháború végéig a néptanítóra és a népiskolára hárultak mindazok a teendık,
melyek a felnövekvı nemzedék tanítását-nevelését és a felnıtt nemzedék oktatását
jelentették.68
A leventeintézmény is jelentıs szerepet töltött be az ifjúság nevelésében. A leventén
belüli népmővelés az ellenforradalmi rendszerbe beilleszkedı, azzal azonos célokat szolgáló
tevékenység volt, része a Horthy-korszak iskolán kívüli népmővelésének.69
A skandináv szakirodalom a népnevelés célját a „lélekébresztés” metaforával
határozta meg. Azaz a népnevelés a tudás- és mővelıdési vágynak, a lelki szomjúságnak a
felkeltése, a nép szellemi nagykorúsítása.70
A népmővelés kiindulási pontja az ismeretek, s ezen belül is a gyakorlati, fıleg
mezıgazdasági ismeretek terjesztésére való törekvés. Akármilyen hasznos ismereteket adtak
volna a könyvek, folyóiratok, nem tudtak volna széles tömegekre hatni, ha ugyanakkor nem
végeznek politikai-világnézeti nevelı tevékenységet is. A magyar írók és tudósok nemcsak
könyveikkel hatottak egymásra és az olvasóikra, hanem levelezésükkel, vitáikkal,
találkozóikkal is elısegítették az egységes gondolkodás kialakulását. E mellett egyre nıtt és
egyre folyamatosabbá vált a hírlapok, folyóiratok hatása is.71
Czettler Jenı a szakmai mőveltség emelésében látta az eszközt a parasztságnak a
polgári középosztályba való emelésére. Úgy vélte, a népnevelésnek tartalmilag teljesen
gyakorlati irányúnak kell lennie, szervezetileg az ifjúsági egyesületekre, a Gazdaszövetség
által propagált gazdakörre és gazdasági egyesületekre, a torna- és tőzoltóegyletekre kell
felépülnie. Ezeket a szervezeteket tekintette az aktív népmővelés kereteinek. A passzív
népmővelés eszközeinek pedig a népkönyvtárak, az újságok, a népies iratok és kiállítások
minısültek.72 A népmővelés korszerő alkalmazása életközelséget, jó értelemben vett
praktikusságot, a mővelıdési javak gyakorlati felhasználását elısegítı tevékenykedést
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igényelt.73 A népmővelés problematikáját érintı hozzászólások nem tévesztették szem elöl a
kérdéskör egzisztenciális vonatkozásait sem. E szerint a helyesen értett népmőveléshez a
szociális gondozás is hozzátartozik. A megélhetésért való súlyos küzdelem ugyanis
megbéníthatja, mi több, ki is olthatja az ember önmővelés iránti vágyát.74
Általános magyar népmővelési követelmény volt a vallásos és nemzeti szellem
uralkodó elve.75 Az egyház olyan rendezvények, elıadások szervezését látta fontosnak,
amelyek a keresztény nemzeti népjellem formálódását, a magyarság nemzeti kulturális
kincseinek megismertetését, a paraszti szakképzést szolgálják.76
A Katolikus Népszövetség a német katolikus Volksverein mintájára alakult meg. Ez
az intézmény volt a magyar katolicizmus legnagyobb népnevelı megmozdulása.
Virágzásának tetıpontján tagjainak létszáma elérte a háromszázezret. Kalendáriumával,
évente kiadott tíz füzetével, népirataival, a Népújság címő hetilapjával, jogvédelmével,
gazdasági tanácsaival jelentıs szolgálatot tett az iskolán kívüli népmővelés és a magyar
katolikus öntudat kialakulása érdekében. 1921-ben vált el a magyarországitól Erdélyi
Katolikus Népszövetség címen a Romániához került katolikus magyarság szociális, gazdasági
egységét, önsegélyezését szorgalmazó egyesület. Márton Áron új lendületet vitt az egyesület
életébe, amely a társadalmi körülmények folytán nehézkésen mőködött. György Lajossal és
Venczel Józseffel létrehozta az Erdélyi Iskola címő folyóiratot, hogy a korszerő pedagógiai
kérdésekrıl útmutatást, felvilágosítást adjanak az anyaországtól elzárt erdélyi tanítóknak,
papoknak és más értelmiségieknek. Vitathatalan volt számára, hogy minden keresztény
kötelessége a nevelés. Erre a kötelességre igyekezett ráébreszteni a pedagógusokat és a
vezetı szerepet betöltı személyiségeket. Népnevelı tevékenységként szociális és pedagógiai
továbbképzı tanfolyamokat szervezett. Elıadásainak témakörei a kántorképzésre, az
énekkarszervezésre, az egyesületvezetésre és a népnevelıi munka gyakorlati kivitelezésének
formáira terjedtek ki.77
Az iskolán kívüli népmővelés rendkívül széles eszköztárt használt nevelıi céljai
kiteljesítésére. A mővészetek, szépirodalmi mővek felolvasása, mőkedvelı elıadások,
hangverseny, tárlatok, kiállítások látogatása, tanulmányutak, kirándulások, mulatságok,
népünnepek, társasjátékok, versenyek a résztvevıknek a közösség és kultúra ügye iránti
érzékenységét fejlesztették. Az ilyenképpen történı mővelıdés hatékony pszichológiai
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vonzattal társult, fokozta az élet- és munkakedvet, s ugyanakkor az optimista magatartás
kialakulását segítette elı.78

3. 1. Népfıiskola

A népnevelés intézményes formája a népfıiskola, olyan egyéni vagy társadalmi
kezdeményezésbıl létrehozott közmővelıdési intézmény, amely a nemzeti felemelkedés és a
társadalmi önállóság megteremtésének szellemi fegyvereként nıtt mozgalommá a 19. századi
Dániában. Innen terjedt el az egész Skandináv térségben, Európa nagy részében és az északamerikai kontinensen, s ma is az iskolán kívüli mővelıdés egyik legjelentısebb intézménye
és mozgalma Európában.79 Az új mővelıdési eszmény a cselekvı nemzeti élet számára
nevelt, ily módon jótékony mővelıdési, gazdasági, társadalmi és politikai átalakulások
ösztönzıje volt.80 Célkitőzései között szerepelt az alig megmaradt népi kultúra korszerő
visszaépítése, az egyéni és közösségi identitás növelése, a helyi társadalmak önvizsgálata,
újratervezése, hit és távlatnyújtás, esélyegyenlıség felkínálása az európai életnívóra és
önérzetre.81
Magyarországon a népfıiskolák létrehozásának az igénye a 20. század ’20-as
éveiben fogalmazódott meg. Második világháború elıtti virágkoruk három kezdeményezés
köré szervezıdött: a protestáns egyházak és a katolikus egyház alapított népfıiskolákat,
továbbá a népi írók is egybehangzóan támogatták a népfıiskolai mozgalmat.

3.1.1. Protestáns népfıiskolák

A protestáns egyházak falujáró mozgalmakat szerveztek, a népi kultúra meglévı
értékeit győjtötték. Ezekbıl a tapasztalatokból nıtt ki a népfıiskola gondolata. A képzések fı
hangsúlyát a magyar irodalom és történelem megismerése, a korabeli falu társadalmi képének
tudatosítása jelentette. A népfıiskola elıadói a sárospataki fıiskola tanárai közül kerültek ki,
de meghívott elıadók voltak a kor haladó értelmiségei, jogászok, közgazdászok, a népi írók
is. Oktatásukra a „szolgálatra” nevelés elve volt jellemzı. A népfıiskolát végzetteket arra
buzdították, hogy a több tudás ne szakítsa el ıket a falujuktól, legyenek büszkék paraszti
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voltukra, és higgyenek abban, hogy tudással, jobb gazdálkodással, emberséges magatartással,
a szeretet elvének betartásával megváltozhat a paraszti sors.
Erdélyben összesen tizenegy protestáns népfıiskola idıszakos mőködésérıl tudunk.
Ezeknek a népfıiskoláknak a helyszínei: Ákosfalva, Barátka, Gyalu, Körösfı, Magyarkapus,
Makfalva, Mészkı, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szilágysomlyó és Holtmaros
voltak.
A reformkorban, mintegy tíz évvel a dániai népfıiskola megalakítása elıtt 1835-ben
Makfalván már megalakult a Wesselényi népkollégium: a parasztifjúság általános és szakmai
mőveltségének, nemzeti öntudatának fejlesztésére bentlakásos oktatási stílusban.
Balázs Ferenc unitárius pap Mészkın a 20. század ’30-as éveiben mőködtetett
népfıiskolát. A romániai magyar falu felemelése, annak minden eszközzel való elımozdítása
kiemelkedı helyen szerepelt életprogramjában. Teljes erejével a szövetkezeti mozgalom
mögé állt, és támogatta a gazdaképzést a gazdaköri mozgalom keretében. Ezeken keresztül
próbálta a falut gazdaságilag fellendíteni, megteremteni az alapjait a többi falufejlesztési
tevékenységnek, mint például a népfıiskola, vidékfejlesztés, faluturizmus, ifjúsági
mozgalom, nıszövetség, mőkedvelı színjátszó csoport, dalárda, óvoda-iskolabıvítés,
könyvtárszervezés és -fejlesztés. Történelmet, irodalmat, számtant és eszperantót tanított a 14
és 42 év közti résztvevıknek. A népfıiskolásokkal kívánta beindítani az Aranyosszéki
Vidékfejlesztı Szövetkezetet. Korai halálával a mészkıi népfıiskola is megszőnt, de
kezdeményezése nem maradt visszhangtalanul. A bécsi döntés utáni Észak-Erdélyben
számos, fıleg egyházi vonalon szervezıdı népfıiskola alakult a Balázs Ferenc-i példát
követve.82
Kalotaszeg egyik nagyobb gyülekezetében Magyarkapuson 1941 tavaszán
szerveztek népfıiskolát. Tekintettel arra, hogy a hallgatók jelentıs része nem magyar
iskolában folytatta tanulmányait, különös gondot fordítottak az elemi ismeretek
felelevenítésére, fıként magyar nyelvbıl, irodalomból, történelembıl. Kitüntetett figyelmet
szenteltek a lelki nevelésre is. Az elméleti oktatást tanulmányi utakkal egészítették ki. A
kalotaszegi

népfıiskola

a

következı

években

Körösfın,

majd

Gyalun

folytatta

tevékenységét.83
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3.1.2. KALOT népfıiskolák

A legsikeresebb katolikus népfıiskolai mozgalom az 1935–1946 között mőködı
Katolikus Legényegyletek Országos Testülete, a KALOT volt, amely az ország vezetı
agrárifjúsági

mozgalmává

fejlıdött.

Népfıiskoláinak

száma

meglehetısen

gyorsan

növekedett, tíz év alatt húsz népfıiskola jött létre a 3500 helyi egyletben mőködı tagság
képzésére.
A KALOT olyan kedvezı társadalmi, történelmi feltételek között indult el, amelyek
önmagukban is magyarázatát adják robbanásszerő elterjedésének: a szociális, társadalmi
légkör, a népi kultúra felé forduló hangsúlyozott érdeklıdés, a földreform igénye, a
keresztény társadalmi háttér, a trianoni korszakban megerısödött magyarság-tudat.
Ugyanakkor várakozáson felüli nagy sikere a társadalmi idıszerőségen túl az alapos
elıkészítı munkának, a katolikus egyházi struktúrába való beágyazottságnak, a teljes lelkiszellemi életprogramot nyújtó négyes jelszónak (Krisztusibb embert, Mőveltebb falut,
Életerıs népet, Önérzetes magyart) tulajdonítható. A KALOT-nak a protestánsok is tagjai
lehettek, ha gyakorolták vallásukat saját felekezetük szokásai szerint. A népfıiskolán belül
semmiféle vagyoni helyzetbıl származó megkülönböztetést nem tőrtek meg. Többnyelvő
környezetben külön nemzetiségi csoportokat alapítottak, ahol ki-ki a saját anyanyelvét
használhatta, saját nemzeti kultúráját ápolhatta. A konfliktusok elkerülése végett a tagok
semmiféle politikai párthoz nem csatlakozhattak.
A népfıiskolák résztvevıinek meg kellett tanulniuk a hallgatóság elıtti
megnyilatkozást, valamilyen téma közös megvitatását, verseket, népdalokat, színdarabokat
kellett elsajátítaniuk és elıadniuk. A tanfolyamokról azzal a feladattal bocsátották el a
legényeket, hogy hazatérve mondják el a falubelieknek, mit tanultak, az érdeklıdık
találkozzanak rendszeresen egymással, és ha megerısödik barátságuk, alakítsanak ık maguk
is egyletet. Ez a „sejtmódszeres”, a baráti kapcsolat útján megvalósuló szervezés, a belülrıl
kifelé és alulról felfelé építı szervezési mód lényeges kelléke volt a KALOT életének.
A kisebbségi sorsba taszított erdélyi magyarság számára a népfıiskola jelentısége
megnövekedett úgy az identitás megırzése, mint a gazdasági felemelkedés tekintetében. A
Partiumban, Erdélyben csak Szatmárnémetiben, Szilágysomlyón, Csíksomlyón jegyeztek fel
KALOT-népfıiskolákat, bár számuk feltehetıen ennél lényegesen nagyobb volt.
A Szatmárnémeti Népfıiskola a jezsuiták által átengedett rendházban és a püspöki
konviktusban talált otthonra. A nemzetiségek békés munkáját és a szórvány-magyarság
gondozását igyekezett biztosítani.
30
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Népfıiskola
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nemzetiségő

jellegő

volt.

A

nemzetiségek és a magyarság egymásra utaltságának, illetve életközösségének lehetıségét,
szükségszerőségét fogalmazta meg.
A Csíksomlyói Székely Népfıiskola fafaragó iskolájáról volt híres, amely
Szervátiusz Jenı és Magyar Ferenc vezetésével a fafaragáshoz tehetséget mutató székely
legényeket győjtötte össze tanfolyamos kiképzésre.
A KALOT mozgalom nemzetnevelı programjának megfogalmazásához a belsı
gazdasági és társadalmi viszonyok problémáinak a felismerése vezetett. A Széchenyi
szellemében szervezett népfıiskola háromféle tanfolyamot hirdetett meg tartósan: fiatal falusi
parasztok részére kulturális népfıiskolát, középkorúaknak gazdasági tanfolyamokat,
faluvezetık, népfıiskola vezetık képzését. Alapideológiájában a krisztusi szeretetbıl indult
ki.84 A tanfolyamok fıbb témái a világnézeti neveléstıl a történeti, nemzeti, egészségtani
kérdéseken keresztül a szövetkezeti és a falusi gazdálkodás kérdéséig terjedtek. Ugyanakkor
a képzési témákban helyet kapott a hagyományırzés, a népi kultúra megırzése is.
A mozgalmat 1946-ban oszlatta fel a hatalmi rendszer, miután egyértelmővé vált
számára, hogy mindaddig, amíg a KALOT létezik, nem tud közel férkızni az
agrárifjúsághoz.85

3.1.3. A népi írók népfıiskolai mozgalmat támogató tevékenysége

A népfıiskola szervezés gondolatát népi írók – Móricz Zsigmond, Kodolányi János,
Erdei Ferenc, Veres Péter, Féja Géza, Németh László – is felkarolták, akik a magyar
társadalom demokratikus átalakulásának útját keresték, és elsısorban a parasztság sorsával,
jövıjének lehetıségeivel foglalkoztak. 1940-42 között számos, fıleg a Kelet Népében
megjelent írással csatlakoztak a mozgalomhoz.
A Kelet Népe 1940. január 1-jei számában Móricz Zsigmond „Hagyd a politikát,
építkezz!” címmel mondta ki a jelszót. Meggyızıdése szerint ugyanis a magyar paraszt
politizálás helyett azt szeretné tudni, hogyan lehet eredményesebben gazdálkodni, jobb
eredményeket elérni. Olyan belsı építkezésre van szüksége, amelynek segítségével a maga
urává tud lenni.
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Egy KALOT-oktató naplójából kiemelt részlet ezt az eszmét nyomatékosítja: „A népfıiskolán szeretettel, a
barátság melegével, a bizalom elılegezésével, sorsukkal, sebeikkel való azonosulással fogadtuk ıket, és ezzel
feloldottuk évszázados bizalmatlanságukat, lehántottuk az elzárkózás védekezı kérgét, és az ıszinte
kitárulkozás légkörében indultak el az emberré válás fárasztó, de szép útján mindig szebb és tágasabb
magaslatok felé.” (Tóth 1989. 58.)
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A népi írók idıközönként ellátogattak, elıadásokat tartottak a már mőködı
népfıiskolákon.

A népfıiskola tehát olyan forma, mely szeretné elısegíteni, hogy a résztvevık
jobban megismerjék és felismerjék saját helyzetüket, és képessé váljanak az elıbbre lépéshez
szükséges összefogásra. Célja a közösségfejlesztés, a közösségi gondolkodás, a cselekvı
magatartás kialakítása, a lokális és a nemzeti identitás megerısítése.
Mivel a helyi értékek, viszonyok megismerése az elsıdleges feladat, a legfontosabb
ismeretkör a helytörténet, a táji népmővészet, gazdaságtörténet, településtörténet, néprajzi és
földrajzi, közigazgatási, kulturális viszonyok megértése, önállóan végzett feltáró-elemzı
tevékenység keretében.86
A népfıiskola sokrétő hatást gyakorolt a hallgatókra, mőveltséggel, szakmai
tudással, emberi öntudattal gazdagította az életüket.

3.1.4. Az újrakezdés típusai

A második világháború után 1947-ben, az Erdélyi Magyar Közmővelıdési
Egyesület égisze alatt még történik egy újabb kísérlet a népfıiskolai mozgalom felélesztésére
és kiterjesztésére Erdélyben, azonban a Kelet-Európát behálózó diktatúrák megszüntetnek
minden demokratikus intézményt, így a népfıiskolákat is. Az iskolán kívüli felnıttképzésnek
évtizedeken át csak egyetlen módja volt engedélyezett: a szabadegyetemek, amelyeket
önzetlen vidéki értelmiségiek mőködtettek, de amelyeket a tartományi, késıbb megyei
Mővelıdési és Szocialista Nevelési Bizottságokon keresztül az egykori cenzúra ugyancsak
kordában tudott tartani.
Hosszas kényszerszünet után, az 1980-as években újraéledt a magyar népfıiskolai
mozgalom, amely azonban egészen más társadalmi környezetben kereste és keresi a helyét,
arculatát, sajátosságait, mint évtizedekkel ezelıtt. Akkor ugyanis a mővelıdéstıl elzárt
rétegek alapvetı tudásszomja és egyes politikai célok motiválták a szabadmővelıdés és
felsıoktatás határán lévı népfıiskolai szervezıdést. Az 1983-as elsı országos népfıiskolai
találkozó már egészen más célokat fogalmazott meg: elsısorban az iskolapótló funkciót és a
helyi közösségek fejlesztését tartotta követendınek. A magyarországi népfıiskolai
tevékenységet irányító 1988-tól hivatalosan és jogerısen mőködı Magyar Népfıiskolai
Társaság fontosnak tartja még a hátrányos helyzetőek felvállalását, a helyi önkormányzatok
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jó mőködésének elısegítését, valamint a gazdasági átalakulásból származó kihívásokra
adandó választ.87
1994. január 29-én Kolozsváron, az EMKE szervezeteként megalakult a Romániai
Magyar Népfıiskolák és Közösségfejlesztık Társasága, amely a már körvonalazott
szellemiség terjesztését és gyakorlati megvalósítását hivatott szolgálni.
Ma a gazdaságilag, kulturális szempontból és morálisan is bukott szocialista
rendszerbıl perspektívát keresı társadalom igényei körvonalazzák a jelen népfıiskoláinak a
feladatát. Ilyen kihívás az egyre növekvı számú munkanélküli képzése, kommunikációs
képességük fejlesztése, mentális és morális segítségnyújtás, a nyelvtanulás megszervezése, az
új vállalkozói réteg szakmai és informális támogatása, szociális munkások képzése.
2003-ban Csíksomlyón újraindították a KALOT népfıiskolát. A szervezık olyan
fiatalokat kívánnak nevelni, akik lelki, erkölcsi magatartásukkal, szakmai képzettségükkel
hozzájárulnak egy erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus társadalom építéséhez;
vallási ismereteik elmélyítésére törekszenek, hogy mint hiteles keresztények példamutató
magatartásukkal elısegítsék a társadalmi és gazdasági megújulást; közösségszervezı
ismereteket adnak át, közéleti szereplésre készítenek fel; a népi kultúra értékeinek ápolásáról,
továbbadásáról gondoskodnak; korszerő mezıgazdasági, ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi,
vállalkozói képességeket fejlesztenek. Tevékenységeik között magyar helyesírás és
nyelvhelyesség

tanfolyam,

imaiskola,

vállalkozói

alapismeretek,

közösség-

és

személyiségformáló, az Istennel és embertársakkal való kapcsolatokat mélyítı egész vagy
félnapos vidéki rendezvények, vezetıképzı hétvégék és táborok, valamint a KALOT vezetık
seregszemléje kapnak helyet.
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ld. Ábrám 1993. 25.
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4. FEJEZET
4. A népnevelés formái a romániai magyar értelmiség
törekvéseiben
A romániai magyar értelmiség az elsı világháború után legsürgetıbb feladatát a nép
életének kulturális és gazdasági fellendítésében látta. A Csík vidéki magyarság ezt a munkát a
népi kultúra, a népviselet értékjellegének tudatosításával, az újra bevezetéssel kezdte. Szıttes
bálokat rendezett a házi szövés széles körő gyakorlása, a népviselet megmentése,
népszerősítése érdekében. Az elindult folyamat egyik jelentıs eredményének számított, hogy
a kulturális egylet nıtagjai évente megszervezték az „Ezer székely leány napjá”-t. Ez a nap a
lányok falvak szerinti, énekszóval történı felvonulásával kezdıdött, ezt követte a csíksomlyói
megvendégelésük, majd a falvak tánccsoportjainak fellépése a múzeum udvarán felállított
színpadon.88
A csíki szıttes nap sikerén felbuzdulva Háromszéken is megszervezték a szıttes
bálokat, a háromszéki ezer székely leány napját. A mozgalom lelkes támogatói a
kézdivásárhelyi tanítóképzıbe áthelyezett Domokos Pál Péter és Szıcs Lajos tanárok, akik a
csíki szıttes mozgalomnak is úttörıi voltak. A népviselet készítése, annak ünnepi
alkalmakkor való felöltése az idegen vidékekrıl beáramló modern hatás, a „selyemırület”
elleni tiltakozás jegyében történt. A székely ruha ebben a kontextusban az egyszerőség, a
szülıföld, etnikum iránti ragaszkodás, az összetartozás szimbólumaként értelmezıdött. A
szıttes bálokon rendszerint a helyi értelmiség, pedagógusok, lelkészek, arisztokraták is
viseletben vettek részt, mintegy kinyilvánítva a kezdeményezés iránti rokonszenvüket.89
A szıttes mozgalom Marosszékre is kiterjedt. Marosvásárhelyen Szıttes Leányklub
alakult, ahol a tagok szıttesben jártak egyleti győlésekre, templomba. Nıi dalárdát, énekkart
tartottak fenn, mőkedvelıi elıadásokat szerveztek. Programjaikat a környezı falvakban is
bemutatták, ily módon szerezve híveket a mozgalom számára. Berendeztek egy varrodát,
amely a szıttes eszme népszerősítése mellett megélhetési lehetıséget is biztosított a vidék
lányainak, asszonyainak.90
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ld. Vámszer 1976.
ld. Székely Újság 1930. augusztus 3., Székelyföld 1931. március 5., Székelyföld 1931. március 8.,
Székelyföld 1931. március 29., Székely Újság 1930. augusztus 3., Székelyföld 1931. szeptember 20.,
Székelyföld 1932. december 22., Székelyföld 1932. január 17., Székelyföld 1932. június 2., Székelyföld 1932.
december 25.
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1930 pünkösdjén Domokos Pál Péter, Vámszer Géza kezdeményezésére
Csíksomlyón megszervezték a Székely Népmővészeti Kiállítást. A kiállítás anyagát lelkes
győjtés elızte meg, a környezı falvakat bejárva kölcsön kérték a kiállítandó tárgyakat. Az
összegyőjtött anyagot tárgykörök szerint tizennégy szobába csoportosították. A kiállítás
sajátosságának számított, hogy a tárgyak mellett egy-egy mesterember a készítés folyamatát
is bemutatta, így a látogatók nyomon követhették az egyes mesterségek munkafázisait. A
rendezvénynek rendkívüli sikere volt, tömegesen keresték fel a környezı falvak, városok
lakói. A kezdeményezést a nagyobb erdélyi városok sajtója is lelkesen üdvözölte és
ismertette. A hatás továbbgyőrőzött Székelyföld más térségeibe is. Egyes tanítónık már
ezelıtt bevezették a kézimunkaórákon a régi székely fonottkeresztszemes hímzésének
tanítását, de ettıl kezdve a nagyobb lányoknak a szövést is tanították. Emellett a legtöbb
helységben népdalokat tanultak, néptáncokat gyakoroltak, amelyeket egy-egy ünnepség
alkalmával a közönség számára is bemutattak.91
Ebben az idıszakban azonban az értelmiségiek folklórmentı mozgalmai, kellı
társadalmi, állami apparátus nélkül a folklór fejlıdését nem tudták jelentıs módon
befolyásolni. Döntı fordulatot a kelet-európai országokban a népi demokratikus, illetıleg
szocialista forradalom gyızelme hozta. Ekkor a társadalom vezetı osztálya a munkásosztály
ideológusai révén nemcsak fölismerte a folklór jelentıségét a nemzeti kultúrában, hanem a
lehetısége is adva volt ahhoz, hogy az elméletet a gyakorlatban is megvalósítsa. A folklór
megırzése és felvirágoztatása országos közüggyé, a történelem folyamán elsı ízben állami
mővelıdéspolitikai feladattá vált, és a parasztság kizárólagos tulajdonából össznépi, nemzeti
tulajdonba került.92
A szocialista társadalomban tehát a folklór továbbéltetése, a kultúrába történı
beépítése megvalósítandó programmá minısült. A mővelıdéspolitika többféle módszert
mőködtetett a folklór megmentése, átörökítése érdekében. Új folklórkutató intézeteket
alapított, vagy a régieket megújította és megerısítette, megfelelı költségvetésrıl, szakképzett
kutatókról, modern infrastruktúráról gondoskodott. Mivel a folklórkiadványok tömegigénnyé
váltak, megsokszorozódott a folklórkiadás, új szakfolyóiratok indultak. Népi együttesek
alakultak, egyre nagyobb arányban szerveztek folklórfesztiválokat, versenyeket.93 Az állam a
sajtót a folklór méltatásának, népszerősítésének szolgálatába állította. A televízió és rádió
magyaradásait átszıtték a folklór különbözı mőfajai.
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ld. Vámszer 1976.
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Minekutána tudatosodott, hogy a folklór népszerősítésének, továbbfejlesztésének,
alkalmazásának és a nemzetiségi mővelıdésbe való beépítésének feltétlen kritériuma annak
elızetes összegyőjtése, feltárása, tanulmányozása, megjelent a néprajzi pályázat fogalomköre,
mint a szervezett-irányított néprajzi győjtımozgalom egyik hatékony formája. A
folklórgyőjtési pályázatokat folyóiratok, hírlapok,94 illetıleg az Országos Pionírtanács, az
állami kultúrbizottság és a Tanügyi Minisztérium írták ki. A pályázati kiírások a győjtés elvi
alapjait, célkitőzéseit is közölték, melynek nyomán egyre átfogóbb, alaposabb pályamunkák
érkeztek be az intézmények adattáraiba. A népköltészeti alkotások felgyőjtésében a hivatásos
kutatók mellett egyre többet vállaltak magukra a falun élı értelmiségiek, tanárok, tanítók,
diákok, valamint a földmővesek. A pedagógusok mint a falu legszámottevıbb értelmiségi
rétege mőveltségüknél, képzettségüknél, nevelı beállítottságuknál fogva javarészt hivatást is
éreztek a győjtımozgalomba való bekapcsolódásra, a tanítványok, falubeliek lelkesítésére.
Folklór-expedíciók szervezésére is sor került, amikor egy-egy nyári tábor keretei
között figyeltek a résztvevık a népi kultúra különbözı területeire. A falujáró diákokat,
egyetemistákat,

középiskolai

tanulókat,

munkásifjakat

rendszerint

szeretettel,

közvetlenséggel fogadta a falu társadalma.
A folklórkutatás erénye, hogy nem maradt meg az öncélú mőkedvelıi tevékenység
szintjén, hanem felismerte, hogy a falujáró mozgalomnak kizárólag akkor van értelme, ha a
felelevenített szellemi, tárgyi tudás visszakerül a nép körébe. Ennek érdekében a falu
intellektuális

fejlıdéséért

felelısséget

érzı

értelmiségiek,

pedagógusok,

orvosok,

mezıgazdasági-, mőszaki szakemberek, népmővészek a mővelıdés különbözı alkalmait
teremtették meg. Részt vállaltak a mővelıdési otthonokban folyó tudományos nevelésbıl,
ismeretterjesztésbıl. A Népi Egyetemeken, ahol a lexikális információk közvetítésén túl a
résztvevık személyiségének formálását, gondolkodás- és magatartásmódját igyekeztek
irányítani, egyre szélesebb kör számára tették hozzáférhetıvé a tudás elsajátítását.

Az

ismeretterjesztés élményszerőségére törekedtek, meggyızıdésük volt ugyanis, hogy a
közvetlen, emberközeli nevelés döntı módon befolyásolja az információk befogadhatóságát.
Változatos eszközöket, módszereket alkalmaztak a hallgatók ideológiai, kulturális
ismeretének gyarapítása érdekében. Ugyanakkor kulturális rendezvényeket – nyilvános
94

1954-ben a Mővelıdési Útmutató pályázata találós kérdések, 1957-ben népdalok győjtésére; 1958-ban a
Pionír és a Napsugár, 1959-ban a Dolgozó Nı Kispajtás-rovatának pályázata közmondások és szólások
győjtésére; 1967-ben a Pionír népmesegyőjtési pályázata és a Napsugár „Egyedem-begyedem” pályázata
kiszámolóversek győjtésére; 1969-ben az Igazság felhívása a halálra táncoltatott leány balladájának beküldésére;
1971-ben a Jóbarát „Síppal-dobbal” pályázata gyermekjátékok és játékszerek győjtésére, valamint a Dolgozó Nı
bölcsıdalgyőjtési pályázata. A nagyváradi Fáklya pályázatsorozata (1972-ben népballada, 1973-ban népmese,
1974-ben közmondások, szólások, 1976-ban gyermekmondókák, 1977-ben lakodalmi költészet) a bihari magyar
folklór rendszeres, átfogó összegyőjtését célozza meg.
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elıadásokat, találkozókat, ki mit tud versenyeket, üzemlátogatásokat, gyakorlati hasznú
bemutatókat, tanulmányi kirándulásokat – is bevontak a mővelésbe. Az érdeklıdésre számot
tartó témák rendkívül széles skálán mozogtak. Az általános mőveltséget nyújtó tanfolyamok
mellett

gazdasági

–

szılı-

és

gyümölcstermesztésrıl,

konyhakertészetrıl,

baromfitenyésztésrıl és méhészetrıl szóló elıadásokra –, mőszaki tájékoztatókra és szakmai
felkészítıkre – elektronikai, matematikai és könyvelési alapfogalmakat ismertetı elıadásokra
–, gyakorlati jellegő tanfolyamokra – szabászatra, népi kézmővességre, hangszertanulásra,
nyelvkurzusokra – mutatkozott igény.
Az 1960-as évektıl a paraszti életformaváltás folyamataként nagy lendületet vett a
falusi múzeumalapítási mozgalom. A megváltozott életkörülmények arra kényszerítették a
falun élı értelmiségieket, hogy a népmővészeti, mővelıdéstörténeti értékeket összegyőjtsék,
rendszerezzék és a nevelés szolgálatába állítsák oly módon, hogy az ne csupán holt tárgyak
tárházává, hanem életteli, nevelı intézménnyé váljon.
Megjelent a szakirányító szerepköre, akinek az volt a feladata, hogy minél több
tehetséges népmővészt kutasson fel, azoknak a munkáját irányítsa, népszerősítse, szakmai
elıadásokat tartson. Az erdélyi társadalomban meglehetısen markáns szakirányító
személyiség a marosvásárhelyi Bandi Dezsı rajz- és kézimunka tanár volt. Bandi Dezsı
győjtıutakon igyekezett megismerni az egyes vidékeket, ahol a helyi hagyományokat és
lehetıségeket tanulmányozta. Hagyományos népi mesterségeket tanult meg, majd tanította
azokat. Új anyagokat és technikai megoldásokat vezetett be, felhívta a figyelmet a különbözı
variációs lehetıségekre. Tanfolyamokon mővészettörténeti, népmővészeti elıadásaival a
hiteles értékeket hangsúlyozta, a mővészileg értékesebbre, tökéletesebbre ébresztett igényt.
Helyi, megyei, országos kiállításokat szervezett, hogy az alkotók szembesülhessenek a mások
és önmaguk megvalósításaival, továbbá, hogy értékesíthessenek, világosan látta ugyanis a
piacnak az alkotási folyamatokra gyakorolt ösztönzı hatását.
Egy idı után a helybéli tanítónék, papnék, mesterek, a kezdeti idıszak elsı
tanítványai váltak a mozgalom önkéntes továbbgyőrőztetıivé, tanfolyamok, körök vezetıivé,
s levelezés útján számoltak be az elért eredményekrıl vagy kértek további tanácsokat. A
fonóban az együtt kézimunkázás idejére bevezették a versek, balladák, regényrészletek
felolvasását, a szavalóestet, színjátszást, ugyanakkor a betanult repertoár vendégszereplések
formájában történı közvetítését is megszervezték. Népmővészeti köröket mőködtettek,
amelyek a népmővészeti technikák elsajátításával, elmélyítésével egyidejőleg világnézeti és
esztétikai nevelést is nyújtottak. Az itt uralkodó szemlélet a népmővészeti hagyományok
megbecsülésére, a népi tárgyaknak a mindennapi életbe, lakáskultúrába, öltözetbe való
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beépítésére ösztönöztek. A népmővészeti körök vezetıi rendszerint más községek
népmővészeivel való találkozókat, tapasztalatcseréket, kirándulásokat is szerveztek, amikor a
népi tárgyakat, azok jellegzetes vonásait, vidékenkénti sajátosságait, funkcionalitását
tanulmányozták. A népmővészeti körök vitathatatlan eredményének számít, hogy az együtt
alkotás következményeként az egyes helységekben megerısödött a népi tárgyak, a népi
kultúra értékelése.
Gyergyószárhegyen 1978-ban megalakult a Szépteremtı Kaláka, Hargita megye
alkotó közösségének egyfajta népmővészeti tanulmányi központjaként, fórumaként, ahol
iparmővészek, néprajzkutatók tartottak elıadásokat, szakmai beszélgetéseket avégett, hogy a
népmővészek elméleti megalapozottságukban is lássák azt a motívumkincset, amelyet
használnak. A táborban hat népmővészeti ág képviselıi fejtették ki tevékenységüket,
kovácsok, faragók, varrók, szövık, bútorfestık és fazekasok áldoztak évente egy hónapot
arra, hogy a régi guzsalyosok, fonók hangulatában más vidékek népmővészetét is
megismerjék, egymás tapasztalatait megbeszéljék, és hogy tudásukat, a mesterségbeli titkokat
a fiatalokkal is megosszák. A tábor hatósugara ugyanakkor túlmutatott Szárhegy határain, a
résztvevık a felhalmozott ismereteket magukkal vitték, és saját közösségükben tovább
kamatoztatták. Az alkotók az itt készített bútorzatot, fafaragászati és kovácsoltvas munkákat,
a népi textíliákat, ágyterítıket, párnákat, szınyegeket a mőemlékkolostor berendezésére
adományozták.
A sajtóban javaslatok fogalmazódtak meg arra vonatkozóan, hogy a háziipar
megszőnésével a népi motívumkészletet miképpen lehetne felhasználni az ipari vállalatok
termékeinek, bútoroknak, textíliáknak a díszítésében. A javaslat értelmében érzékelhetı
gazdasági haszonnal járna, ha a népi díszítés alkalmazásával a máshol is gyártható
termékektıl különbözı árukat bocsátanának forgalomba.
Az 1960-as évektıl a Népi Alkotások Háza intézményes keretek között kísérelte
meg a mőkedvelést mővészi színvonalra emelni. A népmővészetek, népszokások, néptáncok,
népdalok színpadra vitelével, kiállítások szervezésével, kiadói tevékenységével hozzájárult a
hagyományokhoz való ragaszkodás kialakításához, illetve elmélyítéséhez. Kiképzı
tanfolyamaikat növekvı érdeklıdés kísérte. A tanítás, tanulás megkönnyítése végett a Népi
Alkotások Háza „szemléltetı tánccsoportot” szervezett, s egy táncszakértı vezetésével járta a
környezı falvakat. A Mővelıdés folyóirat hasábjain cikksorozatot indítottak a táncmozgalom
elméleti alapjainak megerısítése, a mőkedvelı csoportok oktatóinak alapos felkészítése
céljából. A táncoktatókat a nép táncainak, szokásainak, életkörülményeinek minél teljesebb
megismerésére, a táncanyag összegyőjtésére buzdították. Meggyızıdésük szerint csak
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ilyenképpen lehet színvonalas táncoktatást gyakorolni, illetıleg a különbözı országos
versenyeken eredményeket elérni.
Kialakultak

a

rendkívüli

mérető

és

gazdagságú,

hagyománnyá

erısödı

folklórünnepségek, a népdal, a néptánc és népviselet olyan nagyszabású seregszemléi, mint a
háromszéki Bálványoson, a Hargita megyei Csíkzsögödön (Tavasz a Hargitán),
Gyimesközéplokon (Tatros Forrásánál), Szejke-fürdın (Szejke fesztivál, 1983-tól Barátság
fesztivál), Szentegyházán (Nárciszfesztivál), Székelyvarságon (Málnaszüret Fesztivál), a
Bihari-havasok „leányvására” a Gainai-tetın, vagy a Maros alsó folyása mentén az Aradi
Tavasz.
A romániai magyar néptánc újraéledésének egyik jelentıs fejezete 1977
februárjában kezdıdött. Néhány lelkes fiatal kolozsvári muzsikus Kallós Zoltán
támogatásával megalakította a maguk győjtötte széki, mezıségi, kalotaszegi népzenét és
néptáncokat fiataloknak népszerősítı együttesét. Az érdeklıdıkkel együtt, oldott baráti
hangulatban, mintegy szórakozásként tanulták, gyakorolták a néptáncot. Erdély-szerte sorra
alakultak az újabb táncházzenekarok és táncházak. A táncházba járó fiatalok nemcsak népdalt
és hiteles táncot tanulhattak, hanem a folkloristák közremőködésével a népi kultúra tárgyi és
szellemi örökségébe is betekinthettek, valamint a győjtés és feldolgozás tudományos
módszereinek alapfogalmaival is megismerkedhettek. Sor került tudományos ülésszakkal
egybekötött táncházas találkozók megszervezésére is, ahol a népi tánc szerepérıl, az eredeti
népviselet ápolásának szükségszerőségérıl, a népdal-kutatás legidıszerőbb kérdéseirıl
értekeztek. Az elıadássorozatok, és az azokat kísérı eszmecserék a táncházak további
munkájában kívántak segítséget nyújtani, a táncoktatókat a kutatás megkezdésére, a
táncanyag eredetiségének megırzésére, ugyanakkor annak gazdagítására, variálására, a
mozgalom helyes mederben tartására, további felvirágoztatására buzdították. A táncház
mozgalom hármas funkciót töltött be: hagyománytiszteletet és -ismeretet fenntartó ereje,
közösségnevelı szerepe volt, valamint közkedvelt szórakozási formaként mőködött. Sajátos
érdeme, hogy megteremtette a városi és falusi, munkás, paraszt és értelmiségi fiatalság
közeledését, a nemzeti öntudat ápolásának alkalmait. A táncházasok körében kialakult egy
ún. táncházas imázs, ami az öltözködésben vált kézzelfoghatóvá. Ennek elemei a ládák
mélyérıl elıkeresett viseletdarabok, tarisznyák, illetve a hagyományos motívumokat
felhasználva készített újabb kiegészítık.
Az erdélyi táncházakat az 1980-as évek közepétıl a kommunista hatalom
fokozatosan betiltotta, mőködésüket ellehetetlenítette. Az 1990-ben újraszervezıdı erdélyi
táncházak megváltozott környezetben, megváltozott alapokról indultak. Kihívást jelent az
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idıközben külföldre telepedett vagy a táncházas életformával felhagyott táncoktatók,
zenészek pótlása, ami sok helyen megoldhatatlan feladatnak tőnik. Ily módon a jelenlegi
erdélyi táncházak mőködését a rendszertelenség jellemzi. Halaszthatatlan feladatnak
mutatkozik a hangszeres népzenét játszó zenekarok pótlása, a szakmai jellegő tanfolyamok
bevezetése, amelyeken a táncházak és néptánc együttesek jövıje múlik.
Az 1990-es évektıl a nagyszámban alakuló játszóházak, nyári táborok jelentik
azokat az intézményes kereteket, ahol a hagyományos népi kultúra különbözı megjelenési
formáival, gyermekjátékokkal, kézmőves mesterségekkel, népdalokkal, néptáncokkal
ismerkedhetnek meg az érdeklıdı fiatalok.
A fenti történeti kitekintés egyértelmően igazolja, hogy a népnevelıknek a
folklorizmus folyamatához történı hozzájárulása, a népi kultúrának a huszadik században
való megjelenítése egy állandó szervezı, irányító, tudatosító munka eredménye, voltaképpen
a közösségi, nemzeti értékek szolgálatának egyik alakzata.
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5. FEJEZET
5. Életpályák
5.1. Az élettörténetek mikrokontextusa

A vizsgált népnevelık életpályáinak értelmezése szempontjából kiemelt jelentıséget
tulajdonítok az élettörténeti szövegek mikrokontextusának, a győjtési szituációnak,
beszédhelyzetnek, a történetmondás kontextusának95, a beszédnek mint cselekvésnek,
viselkedésnek, mint interpretációs gyakorlatnak. (Bíró 1994. 61.) Fontosnak tartom a
beszédesemény pragmatikai idejére, jellegére, felhangjaira, a pragmatikai komponensekre
való reflektálást, az emlékezés folyamatának mint narrációnak (Gyáni 2000. 133.), mint
narratív konstrukciónak (Gyáni. 2000. 144.), narratív akciónak (Niedermüller 1988. 385.) az
interpretálását.

A győjtést elıkészítı kapcsolatfelvételként a kiválasztott népmővészeket/tanítókat
levélben értesítettem kutatási szándékomról, és kértem fel ıket a kutatásban való részvételre.
Kérésemet mindannyian elfogadták, ami feltehetıen a győjtési szituációban való
jártasságukkal, az önfeltárulkozás megszokott gyakorlatával magyarázható.
A vizsgált alanyoknak az emlékeik közti bolyongása, történeteiknek a
megkonstruálása,

illetve

újrakonstruálása

tehát

nem

spontán

módon

történt.

A

beszédhelyzetet, az életükre való visszaemlékezést én, a kívülrıl jött kezdeményeztem, én
szerveztem meg, és ha feltett szándékomtól minimális mértékben is, de én irányítottam. A
győjtési szituáció ilyenképpen egy teljesen mesterséges, nem a mindennapi életszerkezet
terméke. A népnevelık nem saját indíttatásból, nem önmagukban emlékeztek, hanem én
emlékeztettem ıket, felkérésre, mások számára mutatkoztak meg.
A győjtés során igyekeztem tudatosan háttérben maradni, nem befolyásolni, nem
beleszólni, nem kérdezni, hanem a szövegmondás létrejöttének „rejtett” szereplıjeként
egyszerő jelenlétemmel, figyelmemmel, gesztusaimmal hagyni egy élet rekonstruálását.96
95

Hoppál Mihály a résztvevı megfigyelésre kidolgozott módszertanában a szöveget kísérı összes
körülménynek, a szöveg környezetének, az eseménynek a vizsgálatára, annak úttörı fontosságára hívja fel a
figyelmet. (Hoppál. 1998. 99.)
96
Lásd Bíró módszertani megfigyelését: „A beszélınek hasznosítható utalásokat, ösztönzı gesztusokat,
jóváhagyásokat kell kapnia a kutató részérıl. Egyedül nem végezné el a mai emlék tömör mondatainak a
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Egy sajátos, a mindennapi élet szerkezetén kívül esı kontextusban, az adott térben és
idıpontban felidézıdött élményeknek a kibontakozását, artikulálását.
Az emlékezık mozdulatai, arckifejezései arról gyıztek meg, hogy mindannyian
otthonosan mozognak történeteik között, és szívesen verbalizálják személyes élményeiket.
Tudatosan használt koncepcióval rendelkeznek az élettörténet elmondásának a mikéntjérıl és
jelentıségérıl.97 A felkérés által újra közel kerülnek sémáikhoz, újból életre beszélik
történeteiket, újból koherenciát teremtenek közöttük. (Pléh 1986. 40.)
A megnyilatkozó népnevelık élettörténete ebben a formában, az emlékezési
folyamatnak

ebben

a

struktúrájában

feltehetıen

egyetlen

más

alkalommal

sem

ismétlıdhet(ett) meg. Az élettörténet létmódjából adódóan ugyanis egy speciális szituáció,
kutató és „bennszülött” közötti beszélgetésnek, nyelvi interakciónak az immanens terméke.
(Niedermüller 1988. 380.) Az életpálya történetei nem objektív, merev, zárt, befejezett
konstrukciók, amik bármikor ugyanabban a narratív formában elıvehetıek,98 hanem az egyes
alkalom teremti ıket. Az egyes alkalom tagolja az idıt, bizonyos dolgoknak kiemelt
jelentıséget ad, másokat elhagy. Minden elmesélés során más-más helyzetek kerülnek
elıtérbe, illetve ugyanazok másként szervezıdnek. Már eleve a kutató, hallgató szándéka,
miszerint nem csupán történetekre, hanem magára az élettörténetre kíváncsi, kihívás elé
állítja az emlékezıt. Ez már nem analóg a különféle helyzetek teremtette történetmondással,
ahol egy-egy anekdota, a múlt egy-egy töredéke tematizálja a több szereplıs
beszédeseményt. Az élettörténet fogalma valamiképpen a teljességet, magát az életmővet
sejteti, a kezdettıl a jelenig ívelı életpálya legfontosabbnak, a jelen perspektívájából
legmeghatározóbbnak ítélt eseményeinek, benyomásainak a számbavételét. Nem a valóság
összes mozzanatának a feltérképezését, hanem az emlékezetben megmaradt gondolatoknak,
eseményeknek szubjektív fontossági sorrendben tagolt értékelését, értelmezését.99 Mivel a
kutatás alanyainak nem egy strukturált kérdezési terv szerint kellett élettörténetüket

»visszabontását«. A közös dekonstrukció csak akkor sikeres, ha a beszélı/emlékezı személy úgy érzi, hogy
»titkos nyelvet« alakított ki a kutatóval/kérdezıvel, ha biztos abban, hogy a múltba visszafele haladva mind a
ketten ugyanazt »látják«.” (Bíró 1997. 101.)
97
Amikor az István Lajos felesége néhány percig hallgatójává válik a beszédeseménynek, és megkérdıjelezi a
történetmondás funkcióját („Az ilyeneket mért kell elmondani, hogy tudja az egész világ? Bele abba a
micsodába? Nem vagy normális ember. A normálistól messze jársz. Minden bajt nem kell elbeszélgetni. El
kell?”), akkor ı teljes magabiztossággal védi meg a helyzet, a mőfaj létjogosultságát: „El hát. Ez az
élettörténet.”
98
vö. Bartlett 1985. 296–297., Gergen-Gergen 2001. 94.
99
Az élettörténet értelmezı, értékelı jellegérıl lásd Gyáni 2000. 137., László 1999. 44., László et al 2000. 381.,
Lejeune 2003. 137., 139., Bartlett 1985. 276., Mandelbaum 1982. 29., Horváth 2003. 48., Kiss 2001. 157.,
Hoppál 2001. 127., Kónya 2001. 289., Király 1999. 423., Niedermüller 1988. 383., Molnár 1986. 22, 201.,
Pataki 2001c. 361, 371., 2001d. 233., Robinson 1981. 63, 66., Labov-Waletzky, idézi Király 1999. 421.
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rekonstruálniuk, hanem spontán visszaemlékezéseikre hagyatkozhattak, elbeszéléseik
adekvát módon tükrözik az emlékezetben kialakult sorrendi fontosságot.
Minden

felelevenített,

el

nem

felejtett

történetnek

meghatározó,

életet,

személyiséget alakító hatása van. Ennélfogva verbalizálásuk több, mint magukra hagyott
ismeretközlés. Folyamatosan megfogalmazott, el nem hallgatott értelmezések, az információk
feldolgozása teszi életszerővé, a beszélgetıtárs számára is érthetıvé, átélhetıvé az
egyéniségek élményhátterét.
A kutatás alanyairól lendület, teljes felszabadultság, magabiztosság sugárzott
miközben emlékeztek, miközben önmaguk mítoszát hozták létre (Jung). Történeteikbıl
szüntelenül kicsengett a személyes érintettség, a különféle helyzetek lélekben hagyott
lenyomata. Emlékeik nyomán újra megélték, újra átélték önnön múltjukat. Arcukat,
mozdulataikat a múlt manipulálta. Nyoma sem volt rajtuk a kimerevítettségnek, a
ritualizáltságnak. Tényközléseiket, gondolataikat gazdag gesztus-nyelv, metakommunikáció,
érzéseiket felemelt hangerıvel való nyomatékosítás, mosoly, nevetés, hangutánzás, az
intonáció váltakozása, suttogás vagy könnybe lábadt tekintet kísérte, hangsúlyozta.
Az átélés érzelmi hangulatainak a visszaadása és a nosztalgia, mely az emlékezést
átitatja, történeteiknek esztétikai hatásfokát jelentıs mértékben növeli. Nem megfigyelı
pozícióból emlékeztek, nem kívülrıl szemlélték az eseményeket, hanem túlnyomórészt a
beleélı perspektívát választották emlékeik felidézéséhez.100 Tudomásul vették az elıttük lévı
diktafont, ha éppen olyasmit mondtak, amit belátásuk szerint nem kellene másnak hallania,
megjegyezték, hogy „ki kellene kapcsolni”, de voltaképpen nem neki beszéltek, nem arra
figyeltek, hanem állandó szemkontaktust teremtettek velem, nekem magyaráztak,
gesztikuláltak. A történeteik közti otthonos mozgásuk feltehetıen a számukra megszokott
kontextuális tényezıknek (Király 1999. 560.), az otthonos interakciós formákban való
megnyilatkozás lehetıségének tulajdonítható.
Az élettörténet rögzítése után, a győjtés következı mozzanataként az alkotásmódra,
a közösségi tevékenységre, annak társadalmi megítélésére, a népnevelı magatartás
100

A Nigro-Neisser szerzıpáros vezeti be az emlékezés kapcsán a megfigyelı, illetve beleélı perspektíva
fogalmát. Úgy vélik, a megfigyelı perspektíva a régebbi emlékek esetében gyakoribb, amikor a rekonstrukciós
folyamatokra több idı jutott. A beleélı perspektíva inkább az újabb események felidézésénél jelenhet meg,
valamint azoknál az eseményeknél is túlsúlyban lehet, amelyek olyan jelentısek, illetve érzelemteliek, hogy
ellenállnak a rekonstrukciónak. Nigro-Neisser 1993. 483-484. Úgy tőnik számomra, hogy az emlékezésnek ez a
két típusú perspektívája összecseng Horváth Andor tapasztalatával, miszerint a múltba nézés két fajta szöveget
eredményez: száraz, hővös, érzelemmentes adatközlést, ami a nagyfokú hitelesség és megbízhatóság látszatát
kelti, illetıleg színes elbeszélést, lélektani elemzést, élénken rajzolt portrét, fordulatos elıadást szellemes,
ironikus, cinikus megjegyzésekkel. Ha párhuzamot vonunk a két megközelítés között, akkor a Horváth Andor
által vázolt elsı típusú szöveg a megfigyelı, míg a második a beleélı perspektívának feleltethetı meg. (Horváth
2003. 49.)
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motivációira és hatásaira vonatkozó kérdésekkel igyekeztem irányítani a beszélgetés
tematikáját. Ugyanakkor az élettörténeti kutatás számára kidolgozott kérdıív-modell alapján
kiegészítı adatgyőjtés céljából kérdeztem rá azokra az eseményekre, szokásformákra,
amelyek a felidézett élettörténet folyamán háttérben maradtak. Itt már valóban erıteljesen
érezhetı a kívülrıl irányítottság, kérdezıként a társadalmat közvetlenül és személyesen is
megjelenítettem, ebben az interaktív folyamatban szövegszerkesztıvé váltam, megosztva ezt
a szerepet az interjúalannyal,101 akinek a feltett kérdések tematikájában, sorrendjében kellett
emlékeit strukturálnia. A más kultúra, más nyelv, más etnikum, más közösség által
megfogalmazott kérdıív (Thompson-féle modell) alkalmazása során mintha a kívülrıl jövıt,
a nem azonos kódot használót, az idegent képviseltem volna.102 István Lajos a válaszadás
során nem is hallgatta el személyes véleményét: „Ezek a kérdések városiaknak valók, nem
nekünk. Falusi emberek ilyenekkel nem foglalkoznak.”, továbbá cinikus megjegyzései akár
éles értékítéletként is értelmezhetıek.

5.2. Biográfiák. Az élettörténet motívumai, fordulópontjai. Életpálya görbék.
A vizsgált életpályák elsıdleges bemutatásaként az élettörténetek biografikus
sémájának felvázolását végzem el. Ez a lépés csupán leegyszerősített, lexikon-szerő
ismeretközlés, az élettörténetnek a felszíni szerkezetét érinti. Értelmezésektıl, kontextustól,
érzelmektıl megfosztott, elszigetelt tények halmaza.
Az élettörténetek vizsgálatának további fázisában az elbeszélésmotívumokat, a
sorseseményeket (Tengelyi 1998), az élettörténet fordulópontjait veszem számba.
Mandelbaum nyomán úgy gondolom, a fordulópontok mentén nyomon követhetıek azok a
jelentısebb változások, amelyek során az egyén újfajta szerepekkel szembesül, új társadalmi
kapcsolatokra tesz szert, új megvilágításban látja önmagát.103 Pataki tapasztalatai, mely
szerint az elbeszélések rendszerint az életciklus kritikus korszakai, fordulatai körül
sőrősödnek104 is ennek a megközelítési módnak a relevanciáját támasztják alá.
Az elbeszélı perspektívának az értékelı-ideológiai síkját (László et al. 2000. 381.)
is igyekszem megragadni, azt a nézıpontot, ahogyan az elbeszélt eseményeket, az ábrázolt
világot a megkérdezettek ideológiailag értékelik.
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vö. Gyáni 2000. 143.
A kutató által alkalmazott kérdéstervrıl lásd Lejeune megjegyzését: az adatgyőjtı a kísérleti személy
diskurzusát egy számára ismeretlen kérdésterv mentén fogja fel és irányítja. (Lejeune 2003. 137.)
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A kutatás alanyai az elbeszélés során mint értelmezı struktúrák (Pataki 1995a.
413.) aktív szerepet vállalnak magukra, szüntelen értelmezés és szerkesztés révén jelennek
meg

elbeszélıként.

Élettörténetük

eseményei

nem

rendezetlen,

következetlen

összevisszaságban idézıdnek fel. Áttekinthetı, logikus elv szerint strukturálódnak, koherens
kapcsolatot teremtenek idıben távoli, különbözı helyzetekhez köthetı események halmazai
között az egyéni lét folytonosságának, egységének élményét szuggerálva. Emlékeiket nem
csupán kiemelkedı jelentıségő, sorsfordító események tagolják, hanem a történetszerkesztés
jellegzetességei és kívánalmai is. Az emlékezetben ırzött élettörténeti epizódok szolgáltatják
az elsıdleges, közvetlen tapasztalati anyagot az én tartalmainak felépítéséhez, rájuk épülnek
az önreflexív következtetések, és fogalmi általánosítás útján elıállított magasabb szintő
kognitív szerkezetek.105 Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az egyes élettörténetek a
narratív komplexitás (McAdams 2001. 169.) szempontjából lényegesen eltérı struktúrákba
szervezıdnek. A kutatás alanyainak különbözı fogalmaik vannak az élettörténet
elmondásának terjedelmi vonatkozásait illetıen. István Lajos száz oldalon keresztül
szövegezi meg élete eseményeit, mások átlagosan tizenöt, Nyisztor Ilona pedig kétoldalnyi
terjedelemben véli kimerítettnek a mőfaj kereteit. Az élettörténet megszerkesztésének ez az
egyszerőtıl az összetettig ívelı strukturális változatossága feltehetıen több tényezı
függvénye. A kötetlen, szabad, „terjedelmes” emlékezésnek kedvezhet a kutató és a vizsgált
személyiség közti kapcsolat bensıségessége, meghittsége. Mivel István Lajossal vérségi
kapcsolatban állunk, a mentális térképén kijelölhette a helyemet, és mint ismerıs, nem
idegen, nem a másik kultúrából érkezı személy elıtt teljes bizalommal kitárulkozhatott. Vele
ellentétben a kutatás további alanyaival az újonnan, és kifejezetten a kutatás ürügyén kötött
ismeretségünk természetszerően kisebb fokú nyitottságnak adhatott teret. A mesélıkedvet
ugyanakkor az egyéniség temperamentuma, lelkialkata, szókészlettára is mőködtetheti. A
verbalizált élettörténetek eltérı terjedelmi szempontjaival magyarázható tehát, hogy egy-egy
személyiség

életével

kapcsolatosan

különbözı

mennyiségő

információhoz

jutunk.

Következésképpen a kutatás számára helyenként kevésbé árnyalt életpályák válnak
hozzáférhetıvé.
Az élettörténetek értelmezésének egy következı mozzanataként a népnevelık
kumulatív életpálya görbéjét készítem el oly módon, hogy a narratívákban hangsúlyozott
szegmenseket – az egészségi állapotot, családi életet, fizikai tevékenységet, szellemi
tevékenységet, közösségi szerepvállalást – éves felbontásban vizsgálom. Mivel az egyes
105

vö. Pataki 1995. 412.
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szegmensek egymásra hatással vannak, egymásra rétegzıdnek, összesített változásaikon
keresztül az életpálya ívének alakulása kísérhetı figyelemmel. Ezt a folyamatot a Pataki által
a

történetsémákra

alkalmazott

egyenletesen

elırehaladó

irány,

annak

alesete

a

megpróbáltatásokkal elırehaladó változat, a megtört ívő pályarajz, a fent – lent – újra fent
kategóriákkal (Pataki 2001a. 343–345.) vélem a legkifejezıbben meghatározhatónak. A
görbe erıssége ugyanakkor, hogy vizualizálja az életpálya idıbeli kiemelkedéseit és
hanyatlásait, láttatja a felfele ívelés és megtorpanás ok-okozati összefüggéseit. A kiemelt
szegmensek egymásra vetítése által tehát olyan többlet információkhoz, összefüggések
megértéséhez jutunk, amelyek az élettörténeti tények közös adathalmazba történı
csoportosítása, számszerősítése nélkül nem válnának hozzáférhetıvé.
5.2.1. Antal Mária
Biográfia
Gyimesbükkben született 1937. szeptember 26-án egy mélyen vallásos családban,
ahol az imának mindvégig központi jelentısége volt. Szüleitıl becsületességet, emberséget,
az evangélium bölcsességeit tanulta meg.
1954-ben sikeresen felvételizett a bákói magyarnyelvő tanítóképzıbe. Tanítónıként
Gyimesbükkben színdarabokat, táncokat, népdalokat tanított. 1960-ban, 23 évesen ment
férjhez. 1965-ben Gyimesbükkben beszőntetik a magyarnyelvő tanítást, s ezzel együtt a
magyarnyelvő kultúrtevékenységet is. Ettıl kezdve románul lett kénytelen tanítani a magyar
anyanyelvő gyerekeket. Hivatástudatból, szeretettel tanított, amit tisztelettel, hálával
viszonoztak a diákjai.
1975-ben a pusztulási folyamat megállítása érdekében, a magyarsággal szembeni
elkötelezettségbıl férjével arra az elhatározásra jutott, hogy a lakásukban egy tájházat
rendezzenek be, ami 1989 után az idegenforgalom vonzáskörébe került. A tájház 1700 tárgyát
jórészt saját költségén, anyagi támogatás nélkül vásárolta meg.
A rendszerváltozás után mintegy kárpótlásként az elmúlt évtizedek szellemi
mulasztásaiért, újra tánccsoportot alakított, népdalokat, guzsalyast, színdarabot tanított.
Repertoárjukkal különbözı fesztiválokon léptek fel.
1999-ben az Erdélyi Magyar Közmővelıdési Egyesülettıl Bányai János díjat kapott,
ami tovább serkentette munkakedvét. Gyimesbükk népi gyógyászatáról, hiedelemvilágáról,
gasztronómiájáról, tojásmotívumairól jelentetett meg könyveket.
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Az élettörténet motívumai, fordulópontjai
Antal Mária élettörténete ciklikus idıperspektívában idézıdik fel. Egy történet
hasonló tematikájú történeteket hív elı az emlékezetbıl, így voltaképpen egy-egy
gondolatkör mentén haladva, múlt, jelen, jövı között elıre- és visszautalva verbalizálódik az
életpálya.
A visszaemlékezést a tanítói hivatástudat kialakulásának, a pályára való
készülésnek, a hivatás megélésének, betöltésének a mozzanatai szervezik. Múltba tekintése
folyamatos

szerepértelmezés,

a

vállalt

feladat

ıszinte

motiváltságára,

minıségi

vonatkozásaira történı reflexió. Édesapja mindennapjait szemlélve sajátítja el a kitartást,
munkabírást, ami az értelmiségi életformát elérhetıvé teszi számára. Az ı tudása ösztönzi
benne a törekvést a valakivé lenni életcél megvalósítására. Figyelemre méltó az a folyamat,
ahogy az asztalosmester életvitele, behatárolt lehetıségei között felhalmozott ismeretei
vágyat ébresztenek a gyerekben a hagyományos paraszti sorsból való kilépésre, egy másik
életformával való azonosulásra. A megszerzett tudás egy más, jobb világ reményét sejteti, ezt
álmodja meg az apa az ıt követı nemzedéknek: „Akarta, hogy mi gyerekek valamik
legyünk.” Az életpéldán és lexikális ismeretközlésen túl örökérvényő erkölcsi, világnézeti
tanítással is ellátja ıket. Az evangéliumra alapozott szülıi intelmek megszívlelendı
útravalóként alakítják Antal Mária késıbbi életpályáját. A családi körben gyakorlatba ültetett
Jézus-mondások viszonyítási alapot jelentenek a majdani döntéshelyzetekben.
A bákói tanítóképzıben megtapasztalt nélkülözések, az állandó éhségérzet, fázás, a
szegényes életkörülmények vállalása mintha elıképe lenne az önfeláldozó, közösségért élı
tanító mítoszának, a nemzet napszámosa metaforának. A nehézségek ellenére tudatosan, erıs
elhatározással tart ki a megkezdett életút mellett, meggyızıdése, hogy a tanítói szerepkör
Istentıl rendelt hivatása, amelyre fokozott alázattal, türelemmel, szeretettel kell készülnie. Itt
mélyül el benne a hivatásában rejlı felelısség, a nemzet mővelıdését szolgáló cselekvı,
értékırzı magatartás. Olyan formákat, módszereket sajátít el, amelyekkel a közösség
tagjaiban a mővelıdési élet iránti fogékonyságot fejlesztheti ki. A falumunkák eredményei, a
mővelıdési estek fogadtatása már tanítóképzıs korában arról gyızi meg, hogy a társadalom
nyitott a kulturális értékek befogadására.
A diákként átélt megpróbáltatások fiatal tanítónı korában újabb nehézséggel
bıvülnek, az iskoláig, majd hazáig napi 10–12 km-et kénytelen gyalogolni. Hazafele a sötét
estéken sírva imádkozik, hogy könnyebb munkakörülményeket rendeljen ki számára a jó
Isten. Megterhelt életmódjáért a tanítás és a gyerekek szeretete nyújt kárpótlást. Iskolán kívüli
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tevékenységként délutánonként tánccsoportot, színjátszó kört vezet, amirıl a tanfelügyelıség
felé el is kell számolnia.106 Az újra elsajátított táncokat, népdalokat, népszínmőveket a
környezı településeken mutatják be, ezeknek a pozitív visszhangja elégtétellel, további
munkakedvvel tölti el.
1965-ben, Gyimesbükk Bákó megyéhez való csatolásakor abba kell hagynia a
magyar nyelvő programok szervezését és kénytelen átállni a román nyelvő tanításra.
Megrázkódtatásként éli meg ezt a kierıszakolt, megkérdezésük nélkül a községre erıltetett
adminisztratív változtatást. Erıs személyiségének tulajdoníthatóan azonban képes uralni a
kialakult kényszerhelyzetet, és a gyerekek érdekeit szem elıtt tartva megteremti a folyamatos
átjárást a hatalmi rendelet és személyes meggyızıdése között. Kétnyelvő órákat tart, hogy
érthetı, befogadható, a késıbbiekben használható legyen a tananyag. Tanítási módszereinek
az eredményességét tanítványai életpályájának pozitív alakulásában látja visszaigazolódni.
Büszke öntudattal veszi számba, hogy szeretetteljes, lelkiismeretes munkájának nyomán
diákjai tanítói, tanári, mérnöki életpályákat választottak önmaguk számára.
Az 1989-es rendszerváltás után újra megadatik számára a lehetıség színdarabok,
népdalok, néptáncok tanítására, ami újabb lendületre, lelkesedésre sarkallja. A megváltozott
politikai körülmények a falu határai közül való kilépést, a tudás reprezentálását is lehetıvé
teszik. A megmutatkozás alkalmai a lokális értékek tekintélyét, méltóságát tudatosítják a népi
kultúra forgalmazóiban. Ily módon hagyományaik iránti kötıdésük újabb minıségő
tartalommal, fokozott ragaszkodással telítıdik.
Antal Mária életében jelentıs fordulópontnak számít, amikor Gyimesbükk
mellızöttségével, alulpublikáltságával, tudatlan megítéltségével szembesül. Ekkor kezdi el a
helyi folklórtudást és tárgykultúrát győjteni, lejegyezni, kiadni, illetıleg a tájház keretei
között reprezentálni, hogy mások számára is megismerhetıvé váljon a település igazi
arculata. Úgy véli, a közösség tagjaként hitelesebb módon lehet megragadni a valóságot.
Győjtéseinek célját a hagyományok megörökítésében látja, a tudományos értelmezésre
azonban nem vállalkozik. Érzékeli ugyanis azt a szemléletbeli, fogalmi távolságot, ami a
kutatók kultúramegközelítését irányítja. „Azt figyeltem meg, hogy akik kimondottan
néprajzosok, s tanulták, azok másképp tudnak elmondani egyes dolgokat. Például volt egy
konferencia az ünnepekrıl. Én leírtam úgy a magam módján. De amikor láttam, hogy ott a
beszámolókban mik vannak, meg se mertem mukkanni. Más szemszögbıl, másként
domborították ki. Én egyszerően, direkt az elsı kézbıl győjtöttem, ennél többet nem tudok.
Aztán, aki akarja, az elemezze, vagy tudományosan dolgozza fel.” A régióban végzett
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győjtéseit saját kíváncsisága, tudásszomja sarkallja, nincsen elıtte szakmai példakép, akinek
a nyomdokain haladhatna, akinek a segítségére, iránymutatásaira számíthatna. Valójában
1996-ban, Gazda Klára néprajzkutató látogatása alkalmával tudatosodik benne, hogy
felmutatható eredményei a néprajz tudományterületéhez kötıdnek.
Közösségi tevékenységeinek erkölcsi, anyagi támogatóját férje személyében találja
meg, akinek az elvesztésétıl védtelennek, tehetetlennek érzi magát. Fájdalmának
feldolgozása után azonban újabb utakat, megvalósítandó feladatokat jelöl ki önmaga számára.
A néprajzi adatgyőjtés, publikálás, a tájház anyagának rendezése, a látogatók fogadása, a
vendégszereplések megszervezése mellett további terveken gondolkodik. Lakása egy részét
vászonszövés tanítására szeretné átalakítani. Azokat az asszonyokat foglalkoztatná, akik még
ki tudják szabni és hímezni a csángós inget, az érdeklıdı fiatalok meg ilyenképpen
átörökíthetnék a már kihalófélben lévı mesterséget. Antal Máriának tehát minden egyes
közösségi tevékenysége a népi kultúra tekintélyének a mikro- és makrotársadalom számára
történı felértékelését, a megismerés, az elsajátítás lehetıségének megteremtését szolgálja.
Tervezgetéseikor nem önmaga képességeiben bízik, hanem mindenekfölött Isten segítségét,
áldását kéri, hogy maradandó, a közösség érdekeit képviselı megvalósításokat hagyhasson
maga mögött. „Én remélem, hogy ezek mind nemes célt szolgáló cselekedetek lennének.
Gondolom, a jó Isten is megsegítene, erıt ad, egészséget, életet, hogy ezt tudjam megcsinálni.
Ez aztán megmaradna a következı nemzedéknek.”
Antal Mária az elsı látogatásomkor elmesélt élettörténete után, második
alkalommal füzetbe írt kiegészítéseit bocsátotta rendelkezésemre. Ezt az emlékezést „Ami
még kimaradt a vallomásomból” címmel látta el, és hozzá tette, hogy itt az életének egy
olyan szakaszát örökítette meg, amit képtelen lett volna elmesélni.
Az

írott

visszaemlékezést

magánéleti

fájdalmai

uralják.

Férje

jogtalan

börtönbüntetését idézi fel, a fiatalasszonyként átélt szenvedéseket, a ránehezedı terheket. A
keserő helyzetelemzést azonban nemsokára a remény, a kiútkeresés hangjai váltják fel. Derős
személyisége Istenbe vetett hitébıl, a folyamatosan megtapasztalt gondviselésbıl töltekezik.
„Addig volt eset, hogy néha elkeseredtem, búsultam szegény férjemet, hogy a börtönben
sínylıdik ártatlanul, magamat, hogy nekem ilyen sorsot adott az Úr, de amikor megláttam,
hogy vannak emberek, akiknek még nehezebb a sorsuk, mint az enyém, a nénit nagyon
megsajnáltam, és akkor elhatároztam, ott a Văcăreşti-i börtön várótermében, hogy én többet
nem fogok búsulni, mert nincs rá okom. Fiatalok voltunk, házunk van, gyermekem van,
munkahelyem van. Az én dolgom, hogy dolgozzam és imádkozzam.” „Megtanultam, hogy
Isten akkor segíti meg az embert, amikor szüksége van rá, és én ettıl a perctıl kezdve nem
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izgattam magam a holnap gondjaiért. Ez úgy történt, hogy amikor egy változás állt be az
életembe, mindig egyet sírtam, utána mindig megjelent a fény az alagút végén, a remény, és
egy sugallat megmutatta, hogy hogyan tovább.”
Szembetőnı, hogy az élet árnyoldalai csak a második találkozás alkalmával
tárulkoznak fel. Akkor, amikor már megtörtént egy bizonyos fajta határátlépés, amikor a
kutató és adatközlı közti kapcsolat kezd kimozdulni a formális viszonyrendszerbıl, és lassan
baráti kapcsolattá alakul. A formalitás ugyanis elsısorban az önlegitimációnak teremt keretet,
s csak a konvencionális határok felszámolódása után válhat a kutató számára egy
közvetlenebb, mélyebb szint hozzáférhetıvé. Ugyanakkor úgy tőnik, a szenvedéseket
könnyebb írásban artikulálni, az egyedüllét mintha kedvezıbb alkalmat biztosítana az
elmélázásra, a fájdalmak felidézésére. Az írásban rögzített emlékek szomorú hangvétele
feltépi az egykori sebeket, és könnyek kíséretében jelenítıdik meg a múlt. Az emlékezési
folyamat érzelmi jellegérıl a szöveg olvasása közben értesülhetünk, amelybe a jelenkori
hatás, a pillanatnyi megérintettség is következetesen beleíródik. „Még most is könny szökik a
szemembe, amikor erre az estére gondolok.” „Ezt nem felejtem el soha, és ahányszor úgy jön,
hogy valakinek el kell meséljem, mindig kell sírjak.”

Az életpálya görbéje

Antal Mária életpálya ívének alakulása (1. ábra) az „egyenletesen elırehaladó”
irány alesete, azaz egy „megpróbáltatásokkal elırehaladó” változat.
Szellemi képességei fokozatosan bontakoznak ki. Már gyerekkorában kialakul
benne a vágy a tanítónıi szerepkör betöltésére, amelynek a megvalósításáért kitartóan
dolgozik. Az olvasás nehézkes elsajátítása tanítónıi pályafutása során a gyerekekkel
szembeni türelmet formálja benne. A hétosztály elvégzése utáni két év kimaradást a
tanítóképzıbe való felkészülésre fordítja. A tanítóképzıben következetesen készül hivatása
minıségi, felelısségteljes betöltésére. Az itt végzett falumunka mélyíti el benne a népe iránti
elkötelezettséget, ugyanakkor tudatosítja a tanítói hivatás nemzetben, közösségben
gondolkodó népmővelı jellegét.
A tanítóképzı befejezése után hét évig szabadon folytathatja a közösség
mővelıdése érdekében végzett kultúraırzı tevékenységeit, vagyis mindaddig, amíg a
politikum be nem avatkozik Gyimesbükk adminisztratív, és ennek következményeként
kulturális életébe. 1965-tıl tehát tíz éven át kénytelen az iskola keretei közé szorítania
szellemi, értékmentı képességeit. Tíz év után azonban sürgetı szükségét érzi a felgyülemlett
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adósságok törlesztésének, és hozzáfog a használatból fásszínbe, padlásra szorult tárgyak
tájházba történı összegyőjtéséhez. A népi kultúra szellemi és tárgyi javainak győjtése

1. ábra

némiképpen kárpótolja a lefokozott lehetıségeiért.

51

A rendszerváltás után szerepvállalásai újabb árnyalatokkal bıvülnek. Ismét tánccsoportot
szervez, népszínmővet tanít.
Kezdeményezéseit erkölcsi és anyagi vonatkozásban egyaránt férje támogatja,
akinek a halála után jelentıs mértékben önmagára marad. Mivel egyedül már nem tudja a
tánccsoport kiadásait vállalni, hat év után feloszlik a csoport. Népi gyógyászat, hiedelmek,
csángó receptek, írott tojások tematikában végzett kutatásait rendszerezi és öt
forrásgyőjteményben jelenteti meg. Néprajzi konferenciákra jelentkezik, verseket ír.
Nyugdíjazása tehát nem jelent határvonalat sem a szellemi, sem a közösségi tevékenységei
terén. Nyugdíjasként is ugyanolyan intenzitással éli meg értelmiségi életformáját, ugyanolyan
mértékben veszi ki részét a nevelésbıl, a közösségi élet megszervezésébıl. A népszínmő
betanításán, az adventi szálláskeresés évenkénti megszervezésén keresztül a résztvevıkbıl
valódi baráti, szellemi, lelki közösséget sikerül formálnia.
Antal Mária egyetlen egészségügyi problémáról sem számol be az élettörténetében,
így egészségügyi állapota az életpálya görbén kiegyensúlyozott képet mutat. Magánéletében
a házasságkötés pillanata, valamint a boldog családi élet jelent kiteljesedést. Ezt az
összhangot két alkalommal bontja meg a férje távollétébıl származó hiány, elsı ízben az
igazságtalan börtönbüntetés, másodszor pedig halála miatt marad egyedül. Fizikai
tevékenységként kézimunkázik, varr, hímez, horgol, köt, kerti munkát végez.
Életpálya görbéjén két periódus csúcsosodik ki, az elsı 1954-tıl 1965-ig, azaz a
bákói tanítóképzıben töltött évek és az utána következı hét esztendı, valamint a ’90-es évek
elejétıl egészen napjainkig terjedı idıszak. Ebben a két ciklusban szabadon gyakorolhatja
népmővelı, közösségépítı adottságait, ugyanakkor megadatik számára a lehetıség a
térségben végzett győjtéseit szakmai közönség elıtt bemutatnia, illetve publikálnia.

5.2.2. Gál Irma

Biográfia

Újszékelyen született 1933. szeptember 3-án egy földmőves család elsı
gyermekeként.
A székelyudvarhelyi tanítóképzı elvégzése után Gyergyócsomafalvára helyezték
történelem és földrajz szakokat tanítani. Egykori történelem tanára és igazgatója a
helytörténeti anyag összegyőjtésére ösztönzözte. Megfogadva buzdításukat hozzáfogott a
kutatáshoz, közben tárgyakat vásárolt a majdani iskolamúzeum részére.
52

1961-ben, 27 évesen megy férjhez. Felvételizett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
történelem–magyar szakára, ahonnan negyedévrıl családi nehézségek miatt lett kénytelen
kimaradni.
1966-ban a férjét áthelyezik Gyergyóalfaluba iskolaigazgatónak, ahol ı tanítónıként
folytatja munkásságát. Itt két évtizeden keresztül népmővészeti kört vezetett. 1978-tól 1998ig a gyergyószárhegyi Szépteremtı Kaláka varró csoportjának a vezetıje volt. 1990 és 1995
között a csíkszeredai Mővészeti Népiskola Gyergyóalfaluba kihelyezett szövı-varró
csoportját oktatta.
Több mint 80 kiállítást szervezett Gyergyóalfaluban, a környezı falvakban, Erdély
távolabbi

városaiban,

valamint

Magyarországon.

Elıadásokat,

kirándulásokat,

tapasztalatcseréket irányított. Támogatta a gyergyóalfalvi falumúzeumnak és a Sövér Elek
Múzeumnak a létrejöttét.
1990-tıl néprajzi konferenciákon, illetve szakmai folyóiratokban mutatta be
néprajzi kutatásainak eredményeit. 2003-ban Gyergyóalfaluhoz kötıdı személyiségek
dokumentumaiból a lakásán egy emlékszobát rendezett be.

Az élettörténet motívumai, fordulópontjai
Gál Irma élettörténeti reflexiója egy eseményközpontú, epizodikus számvetés a
megtett életútról, amely fıként tanítói, népnevelı szerepeit reprezentálja. Az emlékezés egyegy külsı referenciához igazodva lineárisan halad elıre az idıben, iskoláskortól egészen a
jelenkori megvalósításokig.
Gál Irma tanulmányi éveit egészségügyi problémái és a politikum beavatkozásai
nehezítik meg. Nemtörıdöm tanítónıjének tulajdonítja, hogy harmadik osztályoson még írniolvasni nem tud. Mivel szüleit a hatalom kuláknak nyilvánítja, negyedik osztályoson
kénytelen kimaradni az iskolából. A buktatókkal teli indulás ellenére azonban képességei,
körülményei lehetıvé teszik egy értelmiségi pálya, a tanítói hivatás betöltését.
Sorsintézésnek véli, hogy osztályfınöke meglátja benne a tanító típust, és az általa választott
kereskedelmi iskola helyett a tanítóképzıbe irányítja. 1962-ben, a kulákságra hivatkozva
Gyergyócsomafalván felbontják tanítónıi munkaszerzıdését. A kulákság tehát mint újra és
újra érvényesített kirekesztı intézmény több alkalommal megtöri Gál Irma életpályájának
pozitív alakulását. A politikai rendeletek az egyéni törekvéseket, megvalósításokat
negligálják, mintegy elrettentı példaként mőködnek a lokális közösség felé. Vagyis azt
szuggerálják, hogy az a társadalmi réteg, akire a közösség tagjai felnéztek, akiknek az
életében követendı mintát láttak, a hatalmi struktúra szempontjából nem létjogosult. Így
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közvetetten a fennálló rendszerbe integrálódó életútak választására ösztönzik a mikro
társadalmat.
A politikumnak Gál Irma szakmai életébe történı beavatkozásai azonban egyáltalán
nem fokozzák le elképzeléseit, cselekvésvágyát. Tanítónıi szerepvállalásai messze
túlmutatnak hivatali kötelezettségein, az iskola keretein. A tanítói munka értelmét az
összefüggések láttatásában véli felfedezni. Az elıírt tantervet a helyi tudás kontextusába
helyezi, ily módon az elsajátítandó információk a régióra vonatkozó ismeretekkel bıvülnek.
Szabadidejében a helytörténet, folklór, tárgyi kultúra győjtése, múzeumok alapítása mellett
kultúrmunkát végez, tánccsoportot, színjátszó- és népmővészeti kört vezet. Saját és
tanítványai tárgyi, szellemi alkotásait kiállításokon, valamint fesztiválokon, kulturális
rendezvényeken közvetíti az érdeklıdık felé. A népmővészeti körön alkotott tárgyaknak a
világ távoli térségeibe is kiterjed a hatósugara. A felmutatott eredmények széles
vonzáskörzete tevékenységének sikerérıl, létjogosultságáról gyızi meg.
A visszaemlékezés a szövés-varráshoz való viszonyulást, az alkotás folyamatát,
technikáját, valamint a kritikai hangokat is felidézi. A kritikai megjegyzéseket az önigazolás
gesztusai kísérik. Gál Irma teljes érvényő öntudattal védi meg motívum-, szín-,
kompozícióhasználatát. Érveléseikor szakmai tapasztalataira, szakirodalomra, győjtési
referenciákra hivatkozik. A kritikai viszonyulás felidézése tehát az emlékezı szubjektum
magabiztosságával, verbális gyızelmével társul.
A népnevelı attitőd felmutatásakor az önzetlenség, az önfeláldozás motívumai
jelentıs mértékben hangsúlyozódnak. Gál Irma már-már heroizmusként, emberfeletti
vállalásként értelmezi a közösség életében betöltött szerepkörét. „Én annyit szenvedtem a
népmővészetért. De én dolgoztam, nem törıdtem, a magam feladatát végeztem.” A „nemzet
napszámosaként” határozza meg önmagát, a nemzet elırehaladásáért végzi önként vállalt
feladatait. „Népnevelınek tanultam, s egész életemben tudatosan azt is végeztem. Több mint
52 éve vagyok immár a nemzet napszámosa, amit tettem, arról elıre tudtam, hogy miért, és
mit akarok.” Ez a nemzeti érzelemmel, gondolkodásmóddal áthatott mitizált viselkedésmód
hívja életre a „nemzet napszámosa” metaforát, amely valójában egy társadalmi igény
artikulálása. A hatalmi, oktatási rendszer, a közvélemény azt várja el a kisebbségi
pedagógustól, hogy alulfizetettsége ellenére a magyar kisebbséget szolgálja, közösségi
érdekeit felvállalja, és korosztálytól függetlenül, az iskola keretein kívül is nevelje.

A

közösség szolgálata rendszerint anyagi terheket von maga után, amit Gál Irma, amíg teheti
magára is vállal. „Soha senki nem kérdezte meg, hogy ebbe az autóba két liter benzin nem
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kellett volna? Egyszemélyes önellátó intézmény voltam, amíg az uram élt, de miután az uram
szegény meghalt, utána nem tudom csinálni, mert a kicsi nyugdíjam nem engedi.”
A megmutatkozás, kibontakozás lehetıségét jelenti számára, hogy a Kriza János
Néprajzi Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság tagjaként szakmai rendezvényeken vehet
részt, és egy-egy konferencia keretében bemutathatja népmővészeti mőhelyének eredményeit.
Győjtéseit két önálló kötetben, konferencia-kötetekben, valamint a Mővelıdésben,
Hargitában, Hargita népében, Keresztény Szóban, Dolgozó Nıben publikálja. Ezek az
intézményes keretek valamiféle szakmai körforgásba vonják be, és munkájának társadalmi
hasznára bólintanak rá.
Gál Irma megvalósításait elsısorban nem önmagának, hanem hitének, a jó Isten
segítségének tulajdonítja. Meggyızıdéssel állítja, hogy ı formálja benne az akarást, a
cselekvést, és támogatja terveinek a kivitelezését. Ez a felismerés feladatvállalásai iránti
alázattal, egyszerőséggel tölti el. Tudásának átadása közben lelki növekedést tapasztal meg,
amibıl ı maga is folyamatosan erıt merít. „Mért ne csinálja a másik is? Az az illetı embert
is formálja, a tanítót is, s az alkotóját is. Olyan dolgokból emeli fel, hogyha esetleg a
népmővészetet nem gyakorolná, nem tudna kilábalni belıle. Így ki tud.” Az alkotásnak, a
tárgyi, szellemi értékek felmutatásának az eszmei, közösségi értékeken túl tehát
egyéniségformáló kvalitásai is vannak.
Domokos Pál Péternek a Gyergyóalfaluban töltött évei a példamutatás erejével
hatnak Gál Irma életére. Követendı életútként jelöli meg a hagyomány-, munka-, falu-,
emberszeretetét, az ı életmővének a megvalósításaiból erısíti hivatástudatát.

Olyan

példaképet ismer fel személyiségében, akinek a nyomvonalán érdemes a nemzeti, lokális
közösséget szolgálni.

Az életpálya görbéje

Gál Irma életpálya görbéjének íve (2. ábra) az egyenletes gyarapodás, elırehaladás
irányába mutat. Egy-egy egészségügyi megpróbáltatás, társadalmi-politikai beavatkozás csak
pillanatnyi megtorpanást okoz az életében. A mellhártyagyulladás miatti iskolai kimaradása,
az írás-olvasás nehézkes elsajátítása után kimagasló tanulmányi eredményeket ér el.
Mozgássérülése sem akadályozza meg abban, hogy szabadidejét a közösség mővelıdése
érdekében tanfolyamok, tapasztalatcserék, kiállítások szervezésére, múzeumok alapítására
fordítsa. Betegsége nem jelöli meg térbeli határait, tudása a falu határain túl is érvényesül. A
gyergyószárhegyi Szépteremtı Kalákában a környezı települések asszonyait két évtizeden át
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varrásra oktatja. Ugyanakkor önmaga számára is feladatként jelöli meg az értelmiségi
életforma minél teljesebb körő megélését. Ha a családi körülményei nem teszik lehetıvé
egyetemi tanulmányai befejezését, akkor ı önkéntes helytörténeti, néprajzi győjtéseken, azok
verbális és írott közlésén keresztül is igyekszik kompenzálni derékba törött ambícióit.
Gál Irma tanítóképzıs korától, 1948-tól 1995-ig azonos lendülettel végzi népmővelı
tevékenységeit. A kiegyensúlyozott házasélet, férje támogatása biztonságos háttérként
szolgálnak a népnevelı magatartás kiteljesedéséhez. Férje halála után közösségi
szerepvállalásai csökkenı tendenciát jeleznek. 2001-tıl a Falunapok szervezésébe
kapcsolódik be egy-egy népmővészeti vásár, kiállítás rendezıjeként. A 2003-as Falunapok
keretében a lakásán berendezett emlékszoba felavatását szervezi meg.
Szellemi tevékenységeit a ’90-es évektıl szinten tartják, illetve tovább fokozzák az
újonnan adódó szakmai lehetıségek, amikor konferenciákra jelentkezhet, és amikor nagyobb
arányban jelenhetnek meg néprajzi dolgozatai. Saját vallomása szerint a magárahagyatottság
pillanatától kezdve még erıteljesebben dolgozik, lelki fájdalmát a munkával igyekszik
enyhíteni. Versírási gyakorlatát szintén a csalódottság, megkeseredettség motiválja.
Gál Irma életpálya görbéjének lefele hajló íve a meggyengült egészségügyi állapot,
az egyedüllét, a fizikai munka – szövés, varrás, kerti munka – hiánya, a nyugdíjazás
egymásra rétegzettségébıl adódik. Ezek a körülmények azonban nem csökkentik
tudásvágyát, ellenkezıleg, folyamatos győjtésre, gondolkodásra, írásra késztetik.

5.2.3. István Lajos

Biográfia
Korondon született 1920. október 27-én egy földmőves család elsı gyermekeként.
Tizennégy évesen a korondi edénygyárban dolgozott modellezıként.
A katonai szolgálaton a tréfás történet-, vicc-, mese-repertoárjának köszönhetıen
különös tekintélynek, elınyöknek örvendhetett, különféle helyzetekben hasznosíthatta ezt a
fajta tudását. 1943 augusztusától az Elöljárósághoz felvették tisztviselınek. Szervezıje volt a
vasárnap délutáni táncnak. A megélhetés érdekében fával, dohánnyal, edénnyel, mésszel
szekereskedett. 1945-ben, 25 évesen nısült meg.
A kerámia üzemben modellezıként hasznosította tehetségét, ugyanakkor ı dolgozta
ki a nyilvántartásoknak, bérelszámolásoknak az alapjait: az egyéni munkanormát, a fajlagos
anyagfogyasztást, a belsı szabályokat. Új modelleket tervezett, amelyek hozzájárulnak a
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termelésnek a megkönnyítéséhez, az anyagokkal való takarékossághoz, a minıségi színvonal
emeléséhez, s amelyek ugyanakkor a népi formát, népmővészeti értéket is magukon viselték.
Községi képviselınek választják meg, 21 éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget.
Nyugdíjas korában a községi múzeumot gondozta, győjteményét gyarapította, évfordulókra,
találkozókra plaketteket mintázott, népmővészeti, irodalmi szakkört létesített.

Az élettörténet motívumai, fordulópontjai

István Lajos életpályája a tehetséges, környezetükbıl kiemelkedı egyéniségek
életéhez hasonlóan indul, akiknek azonban az ıszinte tudásvágy ellenére nem adatik meg a
továbbtanulás lehetısége.107 Édesapja a család nehéz anyagi helyzetére hivatkozva két
alkalommal utasítja vissza tanulása szándékát. Az ı szemében az iskola falai között töltött
idınek nincsen presztízsértéke, a tanulást a munkától menekülı tekergı attitődként
definiálja. A tanulás helyett életképesebb, a paraszti társadalomban bejáratott modell
követését jelöli ki számára. A tovább lépés, a kimozdulás vágya ily módon egy idıre
elhallgattatódig, és az adott körülmények közti helytállás marad az egyetlen cselekvési
alternatíva. Elfogadva keretek közé szorított lehetıségeit, tizennégy éves korában a korondi
kerámiagyárban kezd dolgozni. Lassan mindent elsajátít, tizenhat évesen már „mindenes”,
modellezik, korongozik, gipszformákat önt.
1939-ben tüdıbetegsége orvoslásaként egy évi pihenıt ajánlanak neki, amit
cselekvı módon használ ki önmővelésre. Az általa megrendelt Katolikus Világ folyóiratot
„betőrıl betőre” kiolvassa, könyveket kölcsönöz, Petıfi és Arany verseitıl megihletıdve
maga is verseket kezd írni, amelyekbıl a Székely Naptárban meg is jelenik néhány.
Betegsége következményeként sem az üzemben, sem otthon nem erıltetik nehéz fizikai
munkára.
A szellemi tudás hasznát különféle helyzetekben tapasztalja meg. 1941-ben a
katonai szolgálat alatt Szendrıi Gyula szolgálatvezetı ırmester versírói gyakorlata miatt
rokonszenvezik vele, jobb állapotban lévı ruhát, kellékeket kap tıle. A tisztekkel jó
barátságba kerül, vele íratják a verseket a szeretıiknek. A szakács dupla ebédet, vacsorát ad
neki. Ahol csak lehet, kímélik. Kiújuló tüdıbetegsége miatt leszerelik a katonaságból.
A szellemi növekedés vágya egyre erısebben foglalkoztatja. Nem tudja elfogadni,
hogy képességei az üzemi munkásélet keretei köré számőzettek. Kibontakozni,
107

vö. Botos Amália 1979; Czirják Gergely 1979; Krasznai György 1987; Mureşean Ioan 1987; id. Ékes János
1978; Hegyesi János 1978; Kiss József 1978; M. Csikai Miklós 1978; Miszkuly Ferenc 1978; Kanfi Horváth
István 1979; Laczkó István 1979; Gémes Eszter 1979.
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megmutatkozni szeretne, több lenni, mint amire jelenlegi körülményei képessé teszik. Ebben
a töprengı, önmagával vívódó idıszakban jut tudomására, hogy Csíksomlyón kéthónapos
népfıiskolai tanfolyamot szerveznek, melynek célkitőzése olyan felelıs, gondolkodó
emberek képzése, akik felismerik egyéni és közösségi problémáikat, és visszatérve saját
közösségükbe, népük érdekeit képviselni tudják. Ebben a kezdeményezésben felismerni véli
saját szerepét és lehetıségeit, s ıszinte lelkesedéssel, nyitottsággal vesz részt a tanfolyam
tevékenységein. Társadalmi ismeretek, hagyománymővelés, számtan, történelem, földrajz,
magyar irodalom, világnézeti tematikájú elıadásokat hallgat, népdalokat, néptáncot tanul.
Otthon érzi magát ebben a szellemi-lelki környezetben, a tanulásban az élen halad. Itt alakul
ki a népi kultúra iránti fogékonysága, az itt szerzett néprajzi ismeretei késztetik a
továbbiakban állandó győjtésre, a sóvidéki folklóradatok, szokáselemek értelmezésére,
tematikus dolgozatok megírására, s azok pályázatokon, konferenciákon való ismertetésére.
Kiemelkedı ballada- és mesemondói képességeire való tekintettel a tanfolyam letelte után
visszatartják oktatónak. Megtanul írógéppel írni, s a KALOT további egységben maradása
érdekében a tanfolyamon részt vett legényekkel levelezés által tartja a kapcsolatot.
Egy félévi tevékenysége után édesapja, az otthoni munkára hivatkozva, hazahívja.
Egy szombat esti „Mővelıdési este”-n saját versei szavalása közben a községi fıjegyzı
felfigyel rá, és állást ajánl neki a Községi Elöljáróságon. Itt is fogékony az ismeretek
elsajátítására, megtanulja az adminisztrációs teendıket, és betekintést nyer a község
vezetésébe.
1944-ben a közellátásból áthelyezik népmozgalmi nyilvántartónak. A nyilvántartás
anyagával a parajdi vasútállomásra kell jelentkeznie. A megpróbáltatások idıszakában
viccmondással szórakoztatja a társait, amivel igen nagy népszerőségre tesz szert, sokat
fizetnek neki tiszteletbıl.
Hazatérésekor megválasztják ifjúsági elnöknek, a vasárnapi tánc rendezıjének.
Bekapcsolódik a gazdasági munkába, fával, dohánnyal, mésszel, edénnyel szekereskedik. De
nem tud azonosulni ezzel az életformával, visszamegy a kerámiagyárba. 1949-ben az üzem
államosítása után rábízzák az adminisztrációs feladatokat. Ebben az idıszakban a
kerámiagyár vevıköre kitágul, Moldovából, Munténiából, Olténiából is eljönnek az
edénykereskedık, írásbeli megrendeléseket is kapnak, a munkáslétszámot napról napra
emelik. Javaslatára a meggombásodott, korhadó épületeket újra építik, új gépekkel rendezik
be.
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1953 tavaszán a gyár új igazgatója megnemalkuvó, becsületes jelleme miatt
felbontja a munkaszerzıdését.108 Rendkívüli fájdalmat, csalódást jelent neki ez a
sorsfordulat. İ azonban ebben a helyzetben is tovább tud lépni, felül kerekedik a
kudarcon.109 Otthon nippeket kezd mintázni, amivel meglepıen jól keres.
1955–56-ban kilenc hónapig az Aragonit kıcsiszoló üzemnél dolgozik. Újonnan
szerzett kövületgyőjteményébıl kiállítást rendez.
Nemsokára visszahívják a kerámiagyárba, ugyanis a termék iránti kereslet
csökkenése, a termelés minıségi, mennyiségi zuhanása, a munkafegyelem meglazulása után
a

vezetıség belátja,

hogy nélkülözhetetlen

a

tudása,

szaktekintélye.

Emlékeire,

elkötelezettségére való tekintettel elfogadja az újabb lehetıséget. A sok munkájáért, néhány
alkalmazott nemtörıdömségéért kárpótolják az üzem jó vezetéséért, újításaiért, népmővészeti
kiállításaiért, községszépítéséért, néprajzi dolgozataiért átadott oklevelek.

Az életpálya görbéje

István Lajos életpályájának a görbéje (3. ábra) igen érzékletesen szemlélteti a
folytonos növekedést, változást, fejlıdést. A történetséma nem az egyenletes gyarapodás felé
mutat, egy megtört ívő pályarajzot kísérhetünk figyelemmel, amelyben egy-egy kritikus
fordulat, válság után mindig a felemelkedésnek, az értékteremtı magatartásnak van
létjogosultsága.
István

Lajos

életének

minden

egyes

fordulópontjánál

végrehajtja

az

identitásszerkesztést (Pataki 2001. 344.): soha nem rendezi át gyökeresen identitásának
szerkezetét, csupán újabb kategóriával bıvíti. A tüdıbetegség okozta egyéves „terméketlen”
idıszakot a szellemi, lelki növekedésre fordítja. Ha apja megtagadja tıle tanulmányai
folytatását, akkor az önmővelés, intellektuális gyarapodás más típusú intézményes
formákban rejlı lehetıségeit használja ki. Saját vallomása szerint valami más szeretett volna
lenni fizikai munkásnál. De ha csak a fizikai munka adatik meg számára, akkor azt igyekszik
108

A sorsfordulatot vö. Thomas-Znaniecki észrevételével: „nincs eleve összhang a személyiségfejlıdés egyéni
és társadalmi tényezıi között, az egyén legfıbb törekvései valamennyire mindig szemben állnak a társadalmi
ellenırzés alapvetı törekvéseivel. A személyes fejlıdés mindig harc az egyén és a társadalom között: az egyén
az önkifejezésért küzd, a társadalom pedig azért, hogy maga alá győrje az egyént. A személyiség, amelyet nem
valamiféle statikus »lényegként«, hanem tevékenységek dinamikus, folyton alakulóban lévı együtteseként kell
fölfogni, e harc folyamán manifesztálódik és konstituálódik.” (Thomas-Znaniecki 2004. 31.)
109
Thomas-Znaniecki az István Lajoshoz hasonló egyéniséget képesnek tartják problémamegoldó stratégiák
kidolgozására: „annak az egyénnek a fejlıdését, aki ahhoz szokott, hogy maga dolgozzon ki új sémákat, nem
fogja akadályozni, ha nem áll rendelkezésére kész séma; az ilyen egyén nem fog szétesni a társadalmi válság
idıszakaiban, hanem képes lesz arra, hogy egyre jobb sémákat alkosson, olyanokat, amelyek megfelelnek
természetes fejlıdésének. (Thomas-Znaniecki 2004. 44.)
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3. ábra

a lehetı legbecsületesebben, ıszinte szorgalommal, színvonalas, profitorientált szemlélettel
elvégezni. Szakmai tudása kiemeli a rutinmunkák teljesítésének körébıl, és jelentıs elméleti
kérdések

végiggondolására,

gyakorlati

megvalósításra,

alkalmazhatóságra

sarkallja.

Ugyanakkor nem mond le a szellemi tevékenységrıl sem. Szívügyének érzi a kulturális
örökség kutatását. Benne él abban a közösségben, amelynek a hiedelmeit, népszokásait,
tárgykultúráját, gazdálkodását, népi gyermekjátékait, díszítı-, zene- és táncmővészetét
kutatja. Észrevétlen módon, szemlélıdıként győjt, otthon pedig papírra veti a látottakat,
hallottakat. Kutatásait a folyamatos kíváncsiság, a tudásszomj sarkallja. Az átalakulóban
lévı kultúra sürgeti egy-egy szokáselem leírására, a megörökítés által mintegy kimerevíti az
idınek a vidék egykori arcvonásait. Nyugdíjas korában sem a tehetetlenség vesz erıt rajta,
hanem fokozott, a fiatal korosztályt is megszégyenítı aktív életvitel.
István Lajos életpályájának legtevékenyebb korszaka az 1953-tól 1974-ig terjedı
periódus. Ekkor egymásra csúcsosodik a kiegyensúlyozott egészségi állapot és családi élet, a
fizikai és szellemi tevékenység kiváltotta sikerélmény, elismertség, a közösségi
szerepvállalás elégtétele. Ezt az idıszakot követi a nyugdíjaskor, amikor az öregedés
gyengélkedései ellenére helyet kap a mindennapi életben a fizikai munka,110 s ezt
folyamatosan kiegészíti a közösség irányába történı nyitás a falu életére vonatkozó állandó
néprajzi győjtés, a kulturális-mővelıdési életben való tevékeny jelenlét által.

5.2.4. Máthé Ferenc

Biográfia
Vargyason született 1927. május 4-én, földmőves család gyermekeként.
1944-ben gazdatiszti diplomát szerzett. 23 évesen elvitték katonának, ahol három
esztendeig szolgált. Brassóban pékségben, majd Vargyason az állami gazdaságnál gazdatiszti
szerepkörben dolgozott. Innen építıtelepre került, szobafestı, kımőves, ácsmunkákat vállalt.
A havasról fát szállított. A vargyasi fémbányában kitanulta a kotrógépész mesterséget, és
ebben a beosztásban dolgozott nyugdíjas koráig.
A délutáni szabadidı értelmes kihasználása érdekében kezdett faragni. A kálnoki
Bálint András fafaragótól kapott útbaigazítást, biztatást, bátorítást a megkezdett munka
folytatásához. 28 templomba faragott csillárt, énekmutató táblát, úrasztalát, szószékborítást.

110

„Egy-egy darab agyagnak a kezembe vétele egy-egy plakett megmintázása megfiatalít.”
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Közösségi megemlékezések alkalmával kopjafát, emléktáblát ajándékozott egy-egy
történelmi esemény, személyiség tiszteletére.
Szülei halála után, 1980-ban, 53 évesen nısült. A lakását saját maga által faragott
tárgyakkal, bútorokkal rendezte be, ami hamarosan a megyei sajtó tudomására jutott. Az
újságírók, televíziók mősorvezetıi elkezdték népszerősíteni tevékenységét. Kiállításokra
hívták Sepsiszentgyörgyre, Barótra, Bukarestbe, Szovátára, Parajdra, Budapestre. Neve
bekerült a turisztikai útikönyvekbe. A lakásán rendezett állandó kiállítás a világ
legkülönbözıbb pontjairól turisták ezreit vonzza Vargyasra.
A faluban népi bútorfestı tanfolyamot vezetett, székelyföldi és magyarországi nyári
táborokban adta át a fafaragó mesterséget az érdeklıdı fiatal nemzedék számára.

Az élettörténet motívumai, fordulópontjai
Máthé Ferenc egy-egy meghatározó esemény köré csoportosítja élettörténetének
motívumait. Miközben egy bizonyos élménytömbre emlékezik, folyamatosan külsı, jelenkori
referenciákhoz viszonyít: vagy az egykori történet jelenbeli aktualitását hangsúlyozza, vagy a
tekintélyelvő múlttal szemben a jelenre vonatkozó értékítéleteit fogalmazza meg.
Máthé Ferenc néhány etnikai identitásjegy mentén fogalmazza meg nemzettudatát.
Életének korai szakaszában jelentkezı, és a késıbbiekben is vissza-visszatérı motívum a
kisebbségi sorsból eredı megpróbáltatások, kiszolgáltatottság megtapasztalása. Óvódás
korában regáti óvónıje rendszeresen bántalmazza, tenyerest, körmöst ad neki és társainak,
mert egymás között nem románul társalognak. „Tenyerest, körmöst adott, hogy a kicsi
körmöd félig be volt feketedve. (…) Hogy mért nem beszélünk románul, s mért nem tudunk
románul. (…) S akkor követelte, hogy mondj mesét, ezt vagy azt, de mindent oláhul. (…)
Minden órán elverte az embert, minden nap.” Ezzel a hátrányos állapottal szemben az 1940tıl 1944-ig Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolásának idıszaka mint megváltó
aranykor idézıdik fel. Ebben a periódusban fellélegzést, kárpótlást jelent a magyar nyelvő
oktatás, a magyar történelem elsajátításának a lehetısége. „Aztán akkor jött ’40-ben, amikor
visszaszakadtunk Magyarországhoz, az a négy esztendı. Hát akkor az a négy esztendı igazán
mesés volt. Megszőnt az az állati verés, hát már az óriási volt. Magyarul tanultál, magyar
történelmet. Jó anyaországi tanítók voltak, magyarázták a történelmet. Addig hallgattad
volna, amíg étlen meghalsz ehisze, és minden jól ment. Akkor, mikor 14 éves voltál,
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leventeapród lettél, azokat a szép, hagyományos történeteket alig vártuk. Nem arra tanítottak,
hogy hallgassad, mit mond a másik, s jelentsed fel. Tisztességes, becsületes életre.” Ez az
erkölcsös, hagyománytisztelı „magyar világ” nosztalgikus hangvétel kíséretében válik az
emlékezet számára jelenvalóvá.
A katonaságnál magyar nemzetiségét rendszeresen viselkedésbeli etnicitással111
védi meg. Verekedésekkel, erıpróbával szerez tekintélyt magának, szoktatja le román
sorstársait a „bozgorozásról”. „Hát, amelyik lebozgorozott, úgy megtettem, a fogát elölrıl
mind kivertem. Legalább három vagy négy volt ilyen. Rég volt. Na mondom neki, zi încodată,
mondjasza még egyszer. Na nem mondta, ne féljen. Megtanulták, hogy engem bozgorozni
nem lehet, mert nem csak azt üttem le, amelyikkel bajom volt, hanem amelyiket elértem,
mindegyiket. Négyet, ötöt es. Amikor elordítottam magamat magyarul úgy menekültek, hogy
egymást tapodták le.” Ugyanakkor rajztehetségének köszönhetıen ebben a többségi
környezetben is sikerül kivételes elınyökre szert tennie. Kaszárnyadíszítéssel, az orvosi
rendelı díszítésével, jelmondatok, színfalak festésével bízzák meg. Munkáit országos elsı
díjjal jutalmazzák. A tisztek szerelmes leveleit virágozza. Ez a tehetsége az emberi
méltóságon túl anyagi vonzattal is párosul.
Máthé Ferenc élettörténetében helyet kap a kommunizmus, a kollektivizálás bírálata
is. „Hogy szeressem ezt a rohadt kommunizmust? Most már szocializmusnak nevezik. Azt,
amiben a szociál szó benne van, nekem ne dicsérjék. Hogy szociáldemokrata, az anyja kínja,
mocskos kommunista. Amiben a szociál szó benne van, azt ne tarisnyálja nekem senki. (…) S
annyiszor mondtam az életemben, s mondom ma es, hogyha a kommunizmus jó lett volna,
akkor mindenkinek az lett volna, de nem volt jó, nem a tisztesség, nem a becsület, hanem a
disznóság s a gazemberség volt a

fundációja. Az orosz hadsereg tankjai se tudták

megmenteni, mert nem volt jó.” A magántulajdon erıszakos megszüntetése, a terménybeadás
embertelen

kritériumai,

az

elszegényedési

folyamatok,

a

nélkülözések

megrázó

tapasztalatokként íródnak be az emlékezetbe. Ehhez a korszakhoz a kegyetlen,
tisztességtelen, az emberi méltóságot eltipró hatalmi magatartást társítja.
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A viselkedésbeli etnicitás Tóth Mária fogalomhasználatában olyan normatív viselkedésformák összessége,
amelyek nem választhatóak, nem tudatos mőködésőek, és általában a szocializáció folyamatának korai
szakaszaiban gyökereznek. (Tóth 1998. 82.) Máthé Ferencet, amikor azonosságtudatában megalázzák, amikor
hazátlannak rágalmazzák, ösztönösen, a verekedést tiltó törvények ismeretében is megvédi magát. „Kérdték,
hogy tudom-e, hogy nem szabad verekedni? Mondom, igen. Még a törvénynek a paragrafusszámát is
megmondtam. De ık nem tudták. Hát akkor mért csináltam? Jelenteni kell bármilyen sérelmet. Mondom, én
nem jelentek semmit. Jelentse a másik. Én nem megyek jelenteni egyszer se. Én a magam dolgát elintézem. Én
eleget mondom a két kezemnek, hogy ne csináld, de az már le van járva. Vágják le mind a kettıt, s akkor jó fiú
leszek. Ne mondják, mondjanak akármit, de nekem ezt ne mondják.”

64

Többször visszatérı motívum a családalapítás vágya, ami azonban a nehéz anyagi
körülmények, beteg szülei gondozása miatt jó ideig halogatódik. Az egzisztenciálisan,
érzelmileg megpróbáltatott évtizedek után, 53 évesen a házasélet, a gyermekáldás örömeivel
is szembesülhet.
A faragás mint a minıségi, tartalmas életvitelt szimbolizáló cselekvés tölti ki Máthé
Ferenc mindennapjait. Az intenzív munka, a fejlıdés azonban saját érzései szerint irigységet,
ellenségeskedést ébreszt néhány falubeli társában. Azt tapasztalja, hogy nem értik, nem
értékelik tevékenységét, elért eredményeit, a folyamatos küzdelemmel, jó szándékkal megtett
életútját.112 Úgy véli, a románok fokozottabban tisztelik a munkásságát, személyét jobban
megbecsülik, mint helybéli nemzettársai. „Érdekes, hogy a románok hogy rajongnak, milyen
tisztelettel vannak a munkáim iránt. Olyan es volt, hogy a bukaresti egyetemi docens a
kezemet megcsókolta. Magyar ember ilyent nem csinál. De nagyon sok olyan, hogy itt hátul
megfordul az agyában, hogy ezt a pókot hogy lehetne megfúrni, s megpróbálkoznak.”
Fájdalmai, mellızöttsége közepette beszőkíti csoportidentitását, már-már nemzetiségét is
szégyelli, már-már megtagadja a vele való azonosságot. „Bár lettem volna cigány vagy
akármi csak éppen székely-magyar ne legyek. Rengeteg nyomást kaptam, sokat.”
Megkérdıjelezi a népe melletti helytállás értelmét. Utólag úgy gondolja, nem érdemelte meg
a falu, hogy nemzetisége, kultúrája iránti elkötelezettségbıl visszautasította a románok által
felkínált ígéretes jövı lehetıségét. „Volt nekem olyan esetem es, hogy idejöttek a szekutól. S
kértek, hogy menjek belé egy olyan játékba, hogy ezt az anyagot nyugati kiállításokra
körbehordják, mint román népmővészet, cseréljem ki a nevemet. Még a nevet es hozták:
Mateescu. Nemet mondtam. Na, a saját nyakamot ott, akkor elvágtam. Nekem egy magyar
sem köszönte meg eztet. Elég nagy szamár voltam, mert ha most még egy ilyen jönne, nem
gondolkoznék. Legyen román népmővészet. Nem érdemelte meg ez a nép, hogy nem lettem
áruló. Piszkos, hitvány nép. Mert ha jobban utána nézünk a dolognak, a tenyerükön
hordoztak volna, tízszer nagyobb lettem volna, mint amennyi vagyok. Mert ez nem a világ
teteje, ami itt van. És még egy, úgy élet közben tudtam volna segíteni sok magyarnak. Biztos.
Így még magamnak sem. Itt maradtam a szemétben. Vergıdöm, mint a hal, amelyiket kivettek,
egy lépés elıre, kettı hátra, akkor egyet elıre, egyet hátra, de csak helyben vagy örökké.”
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William I. Thomas és Florian Znaniecki a konzervatív lengyel parasztság körében az intellektuális
érdeklıdéssel szemben hasonló távolságtartást tapasztalnak, amit az individualizáció minden formája iránti
ellenérzéssel magyaráznak. Egy ilyen közösségben a mőveltségre vágyó embernek olyan eszméi vannak,
amelyek különböznek a többiekétıl, olyan információk kerülnek a birtokába, amelyeket a többiek nem tudnak
megszerezni. Az ilyen egyén bizonyos mértékben elszigetelıdik a környezetétıl, a többiek számára
hozzáférhetetlen, idegen és ismeretlen szférában él. (Thomas–Znaniecki 2004. 192.)
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A falubeliek részérıl érzékelt távolságtartáshoz ráadásul hatalmi ellenırzések,
házkutatások is társulnak. Sérelmei keserő csalódottsággá, kiábrándultsággá sőrősödnek. A
magyar ugar nem segíti a kibontakozásban, a felhıtlen szárnyalásban. A folyamatos
támadások elviseléséhez, túléléséhez az édesanyja ad lelkierıt, ı vigasztalja, ı bátorítja a
megkezdett életút folytatására. „Édesanyám, ı sok erıt adott nekem. Amikor az emberek
elkeserítettek a támadásaikkal, amikor a piszkos szájukkal nyomtak mindenfelölrıl. İ volt,
aki kihúzott lelkileg, hogy ne engedjem magamot. (…) Volt úgy es, hogy a darabokat kezdtem
kihordani az udvarra, hogy töröm össze, locsolom meg, s gyújtom meg, hogy a támadásoknak
legyen már vége.”

Az életpálya görbéje

Máthé Ferenc életpályájának ívét (4. ábra) válságok, mélypontok törik meg.
Gyerekkori, fiatalkori emlékei a betegségek, a kisebbségi léthelyzet keserő tapasztalatai köré
szervezıdnek. Fiatal éveit szülei gondozására, a kórházi költségek fedezéséhez és a
megélhetéshez szükséges anyagi javak elıteremtésére áldozza. Fizikai tevékenységeiben az a
korszak jelent kiteljesedést, amikor a mechanikus munkán túl az alkotás örömét is
megízlelheti, amikor kiegészítı foglalkozásként a fafaragást gyakorolhatja.
Életének szellemi aspektusait a leventeintézmény, a gazdatiszti iskola és a
népmővészeti iskola határozzák meg. Az itt elsajátított tudás a közösség irányába történı
nyitással párosul. A lakásán berendezett állandó kiállítás a helybéliek, illetve a világ
távolabbi pontjairól érkezı turisták számára is megtekinthetıvé válik. A látogatóknak – nem
leplezett nevelı szándékkal – a megfaragott helyi mondákat, balladákat, feledésbe merült
népszokásokat érdekfeszítı, ízes székely elıadásmódjával ismerteti, a motívumok jelentéseit
magyarázza. A falubeliek számára bútorfestı tanfolyamot tart, a következı évtıl azonban
érdeklıdés hiányában kudarcba fullad a kezdeményezése. Hazai és magyarországi
népmővészeti táborokban vésıforgatásra, helyes motívumhasználatra oktatja a résztvevı
fiatalokat. Kiállításokon való jelenlétéért oklevelekkel jutalmazzák.
Máthé Ferenc életpályája görbéjének íve 1981-tıl 2001-ig éri el a legmagasabb
kiteljesedést, amikor életének szegmensei harmonikusan rétegzıdnek egymásra.
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5.2.5. Nyisztor Ilona

Biográfia
Pusztinában született 1956. július 21-én, földmőves család gyermekeként.
Gyerekkorában nagyapját, édesanyját hallotta munka közben énekelni. İket hallgatva
kedvelte meg az éneklést, az ı tehetségüket örökölte.
1972-ben beiratkozott a bakói tanítóképzıbe. 1978-ban, 22 évesen ment férjhez.
1989 után Magyarországra, Erdélybe hívták különbözı rendezvényekre énekelni.
Fıállásban óvónı, hétvégenként a pusztinai, frumoszai gyerekeket énekre, táncra,
néphagyományokra, magyar nyelvre tanítja.

Az élettörténet motívumai, fordulópontjai
Nyisztor Ilona élettörténetét rendkívül tömören, mintegy kétoldalnyi terjedelemben
verbalizálja. Azokat az élményeit hívja elı emlékezetébıl, amelyek az éneklés és a tanítás
eseményei köré szervezıdnek. Ily módon élettörténeti reflexiója egy erıteljesen
élményközpontú, értelmezı-minısítı elbeszélés.
Gyerekkori emlékeit az éneklés szeretete, az éneklés alkalmai határozzák meg. A
történelmi, politikai események az éneklés gyakorlatában ambivalens jelenségként
képezıdnek le. Míg otthon magyarul hallja nagyapját, édesanyját, a falubelieket énekelni,
addig neki az iskolában, a népdalversenyeken románul kell énekelnie.
Szülei értelmiségi pályát szánnak neki. Pusztinában ı az elsı, aki a falu határait
tovább tanulás céljából átlépheti, és elvégezheti a bákói tanítóképzıt. Ezáltal nıként egy
olyan szférába léphet be, olyan életvezetési modellt valósíthat meg, amely a hagyományos
koncepció szerint nem tartozott ıhozzá.
Pályafutásában meghatározó fordulópontnak számít az 1988-as esztendı, amikor
Magyarországon Jáki Sándor Teodóz bencés atya tanítványait hallja csángó énekeket
énekelni. Kultúrájának egy másik országban való népszerősége azt a meggyızıdést erısíti
benne, hogy a politikai/egyházi hatalom csángó etnikumot lekicsinylı diskurzusának nincsen
valóságalapja. „Mert egy olyan volt a Ceauşescu idején, hogy a mi nyelvünk nem es olyan
szép, s ezt a papok es mondják, hogy románok vagyunk, elmagyarosítottak, s egy olyan érzést
adnak, hogy szégyellje az ember, amit ı beszélget, mond, ami hezza tartozik.” Eszerint a
viszonyulás szerint nem szégyellnivaló gesztus a csángó dialektus, kultúra, népviselet
vállalása. Ez az alkalom tudatosítja benne a szellemi öröksége iránti felelısséget, és falujába
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hazatérve népdalok győjtésére sarkallja. Elsı adatközlıje édesanyja, akitıl háromkazettányi
éneket sikerül felvennie, de ez a mennyiség nem enyhíti tudásszomját. Végig járja a pusztinai
asszonyokat, majd a környezı csángó falvakban, Klézsén, Magyarfaluban, Luizikalagorban,
Külsırekecsinben folytatja a győjtést.
Az 1989-es rendszerváltás után megadatik számára a lehetıség a győjtések során
kibıvült népdal repertoárját magyarországi, erdélyi, amerikai közönség elıtt bemutatnia.
Szintén a rendszerváltás után kapcsolódhat be a magyar anyanyelvő oktatási programba, ahol
a gyerekek nyitottsága, érdeklıdése kárpótolja a befektetett munkáért, az ı lelkesedésükbıl
töltekezik. „Most az utolsó üdıben a magyar órán figyelmezteti a szomszéd gyerek azt, aki
rosszalkodik, hogy azért jöttél ide, hogy tanulj, nemhogy cserepeskedj, engem zavarsz, menj
haza. Annyira jó érzés volt ez nekem, hogy ık egyik a mást figyelmeztetik, nem kell én
figyelmeztessem, hogy figyelj ide. Mikor ilyeneket látok, felejtek el minden fáradtságot, annyi
erıt ad ez, annyira jól esik. Olyankor érzem, hogy nem hiába foglalkozom velik, megéri.” A
hagyományok meglétét egy nép életképességének jeleként értelmezi, ez a belátás kötelezi
tudásának átadására. „Nagyon szeretek énekelni, s ezt nem hagynám ki, hogy otthon a
gyermekeket tanítsam. Mert ha egy nép a hagyományait elfelejti, akkor az a nép többet nem
létezik. Ez nekünk mivel megvan, ezt nem lehet elhagyni.”

Az életpálya görbéje

Nyisztor Ilona életpálya görbéje (5. ábra) a fent – lent – újra fent irányvonalat
követi. Két korszak csúcsosodik ki az életében: a tanulmányi évei és az 1990-es évektıl
napjainkig terjedı periódus. Tanárai által felismert szellemi képességei, valamint szülei
támogatása kiemelik a paraszti sorsból, és értelmiségi életforma felé irányítják. A tanítóképzı
elvégzése után, 1977-tıl óvónıként dolgozik, és majd csak a ’90-es évektıl, a történelmi,
politikai viszonyok alakulásától vállalkozhat az ifjúság nevelésére. Ekkor teremtıdnek meg
azok az alapítványi keretek, amelyek között népdalra, néptáncra, néphagyományra, magyar
nyelvre taníthatja a csángó gyerekeket. Ekkor reprezentálhatja egyéni, illetve adatközlıi és
tanítványai tudását egy-egy kulturális rendezvény alkalmával, ekkor adhat ízelítıt a kárpátmedencei vagy éppen kontinensen túli közönség számára a csángó etnikum szokásvilágáról,
viseletérıl, gasztronómiájáról.
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2000-tıl megjelent kazettái, cd-i által a csángó népdalok, balladák, vallásos népénekek
szélesebb közönség számára is hozzáférhetıvé válnak.
Nyisztor Ilona életpálya görbéjének íve a ’90-es évektıl napjainkig maximális
kiteljesedést tükröz. Kiegyensúlyozott egészségi és családi állapota, szellemi tevékenységei,
közösségi szerepvállalásai termékeny életutat eredményeznek.

5.3. Az életpályák kibontakozásának dinamikája

Az életpálya görbék egymásra vetítése során (6. ábra) az életpályák ívelésének
tendenciái

követhetıek nyomon.

Egymás mellett szemlélhetjük az

egyes életek

kibontakozásának dinamikáját, a kiteljesedés idıtartamát, korosztály, illetıleg korszakok
szerinti meghatározottságát. Megfoghatóvá válik továbbá a hanyatlásnak, a zuhanásszerő
töréseknek az idıbelisége, és ezen túlmenıen okozati összefüggése is.
Gyors ütemő kibontakozást azon személyek életpálya görbéjén tapasztalhatunk,
akiknek fiatalkorúkban megadatik a tovább tanulás lehetısége. Így a tanítóképzıbe
felvételizı nık életpályájának íve már a diákévekben elér egy olyan magaslatot, ami a
késıbbiekben vagy szinten marad, vagy kisebb válságok után ismét felfele ível. A nıkrıl
megállapíthatjuk tehát, hogy pedagógus végzettségük folytán az idejüknek nagyobb részét
tudják népnevelésre fordítani, mint a férfiak. Az ı esetükben a szereppel való teljes
azonosulásnak lehetünk tanúi, hivatásuk nem válik el a privát szférától, hanem erıteljesen
átrendezi, dominálja azt.
A nıkkel szemben a férfiak életpályája jóval lassúbb ütemben teljesedik ki. İket
fiatalkorúkban a családfenntartás gondjai foglalkoztatják, s majd csak középkorúk tájékán
tudnak a fizikai munka mellett életük szellemi és közösségi vonatkozásaira is kellı idıt
fordítani, ami életminıségüket jelentıs mértékben harmonizálja.
Az egyes emberek életpálya görbéje átlagosan két-három évtizedig mutat
szembeszökı kiemelkedést. Ez a csúcskorszak több tényezı, vagyis a kiegyensúlyozott
egészségi állapot, családi élet, fizikai, szellemi tevékenység és a közösségi szerepvállalások
összhangjából adódik. Egy-egy ilyen fejlıdı periódusban a nyugdíjazás nem jelent
visszavonulást sem szellemi, sem közösségi szinten. Ellenkezıleg: a felszabadult idı az
önmővelésre, és mások mővelésére szervezıdik át. Az intenzív cselekvéshez szokott
egyéniségek ugyanis képtelenek tétlenkedı életformára berendezkedni. Nyugdíjasként is
ugyanolyan színvonalú értelmiségi magatartás jellemzi életvitelüket, mint a korábbi
évtizedekben.
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Az életpálya ívének hanyatlása tehát nem elsısorban életkor függvénye, hanem jelentıs
mértékben a történelmi, politikai események, az egészségi állapot megromlása, családi
nehézségek, a házastárs halála, egyedüllét, anyagi gondok irányítják a személyes sorsok
alakulását. Az életpályák társadalmi-politikai hátterének összefüggéseit a 9.5. alfejezetben
értelmezem.
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6. FEJEZET
6. A népnevelés alakzatai
Jelen fejezetben azokra a szerepértelmezésekre vagyok kíváncsi, amelyek a kutatás
alanyainak népnevelı magatartását motiválják, és az egyes életutakat a közösségi értékek
felmutatására, megırzésére, átörökítésére rendezik be. A népi kultúrának azokat a
megjelenési formáit veszem számba, amelyekkel a kiválasztott népmővészek a társadalom
különféle rétegeire hatást gyakorolnak. A hagyománybemutatás, -átadás irányvonalait
kísérem figyelemmel, azt az útvonalat, amelyet a szellemi és tárgyi kultúra ünnepi alakzatai
bejárnak.

6.1. Mővelıdéstörténeti háttér

A vizsgált népnevelık a két világháború között, és a második világháború utáni
idıszakban voltak iskoláskorúak, fiatalok.113 Abban a korszakban, amikor a különféle
nevelési intézmények, iskolák, mővelıdési központok, egyházak különös gondot fordítottak a
parasztság nevelésére. A falukutató mozgalom, a néphagyományok győjtése, illetve azok
rendezıelv szerinti, színpadon történı bemutatása jellemezte a kor népmővelési törekvéseit.
A két világháború között a népnevelés lehetıségeirıl, feladatairól szóló értekezések
a

néprajzi

ismereteket

nélkülözhetetlennek

minısítették

a

nép

lelkivilágának

a

megismeréséhez. Olyan többlettudásnak tekintették, aminek a hiányával nem lehet sikeresen
vezetni, tanítani, irányítani egy közösséget. Meggyızıdésük szerint a magyar nemzeti
mővelıdés alapjává a néphagyományokat kellene tenni. A népmővelési munka gyakorlati
megvalósításának legcélravezetıbb eszközeiként pedig a népdal, néptánc, népszokások,
népviselet, népi díszítımővészet kínálkoznak.114
A népfıiskolák, leventetanfolyamok elıadásai nemzeti, keresztény öntudatra
neveltek, a történeti gyökereknek, a népi kultúra még meglévı elemeinek a feltárására és
azoknak a mindennapi tudásba való korszerő visszaépítésére ösztönöztek. Ezt a feltárás –
visszajuttatás koncepciót követték a regöscserkészek is, amikor a falu megismerésére és a
feltárt folklór elemeknek az eredeti környezetükbe történı visszajuttatására vállalkoztak.115
113

Nyisztor Ilona kivételével, aki 1972-ben kezdi el tanítóképzıs tanulmányait.
vö. Magyar 1935. 286., Györffy 1939. 14., Vita 1939. 41., Makkai 1943. 4.
115
vö. Voigt 2001. 207.
114
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A népnevelési tendenciák tehát egy szolgáló, közösségfejlesztı magatartás
kialakítására, s ezáltal az egyéni és közösségi identitás megszilárdítására, a mőveltségi
színvonal emelésére irányultak.

6.2. Szerepértelmezések

A fentiekben vázolt mővelıdéstörténeti légkörben fogalmazódott meg a vizsgált
népnevelık

hivatástudatában

az

erkölcsi-szellemi

töltetet

közvetítı

népi

kultúra

megismerésének és forgalmazásának a fontossága. A diákként falumunkára járó fiatalokban
tudatosodik tevékenységük pozitív nevelı hatása, érzékelik a kultúraközvetítés hálás
fogadtatását. Ezek a kezdeti élmények hatnak pályakezdésük és késıbbi tevékenységük
folyamán meghatározó erıvel. Ekkor formálódik bennük népnevelı elhivatottságuk, ekkor
azonosulnak a „nemzet napszámosa” metaforával. „Az iskolában,

Bákóban volt

tánccsoportunk, hegedültünk, jártunk falumunkára, magyar nyelvő mősorokat tartottunk a
csángó falvakban, sok szép Petıfi verset szavaltunk. S láttam, hogy az emberek mennyire
örültek. Már itt elindult bennem, hogy a tanítónak nemcsak tanító kell, hogy legyen
egyszerően, hanem az ı diplomájával együtt jár, hogy népnevelı is legyen.” (Antal Mária)
Az értelmiségi életformára való berendezkedés az értékırzı beállítódást feltételezi,
illetve ezt az igényt táplálja. A felismert hivatástudat így a tudatos kultúraırzés érdekében
munkálkodik. A megszerzett tudás átadása, a hagyományok tovább örökítése a közösségért
érzett kötelességként, felelısségvállalásként értelmezıdik.
A hagyományokhoz való kötıdés, a hagyományok ismerete gazdagodási
folyamatként, egy közösség életképességének a jeleként tételezıdik, amit a fiatal nemzedék
irányába kell újratermelni, újra bevezetni.116 Ezt az újratermelı hagyományközvetítést
vállalják fel a vizsgált népnevelık, akik fıként a fiatal generáció, azaz a jövı képviselıi,
irányítói,

a

kultúra hordozói

felé

fejtik ki nevelı tevékenységeiket.

Abból a

meggyızıdésükbıl vállalnak nevelıi szerepköröket, mely szerint felhalmozott tudásuknak
nincsen semmiféle társadalmi haszna, értéke, ha azt csak önmaguk számára tartogatják.
Olvasmányélményeiket,

elméleti,

technikai

ismereteiket

önzetlenül

adják

tovább

mindazoknak, akik érdeklıdéssel fordulnak feléjük. Munkamoráljukat, állandó kísérletezı
kedvüket az a hit tarja mozgásban, hogy a megszerzett tudás hatalommal ruházza fel
birtokosát. Ezt a szemléletet mélyítik el azokban, akik nyitottak a tanítás befogadására.
116

vö. Shils hagyományfelfogásával, mely szerint a hagyomány „nem képes önállóan újratermelıdni vagy újra
keletkezni. Csak élı, értı, vágyakozó emberek képesek bevezetni, újra bevezetni és módosítani.” (Shils 1987.
34.)
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A vizsgált népnevelık tudatában vannak annak, hogy az általuk képviselt tudásnak
olyan szimbolikus ereje van, amely a helyi közösségben meghatározza a helyüket, és nevelıi
szerepkörök

betöltését írja elı számukra.

Tisztában vannak azzal, hogy olyan

tudásrendszernek a birtokosai, amely az értelmiségi csoporthoz tartozóvá lépteti elı ıket, s
amelynek a megosztása az értelmiségi életforma követelménye. Az önmagukról,
feladatvállalásaikról való beszédben a nemzeti diskurzus motívumait érhetjük tetten: a
szolgálat toposzát, mint a kisebbségi lét szimbólumát, az erkölcsi kötelezettséget, a nemzettel
szembeni alázatos magatartást.
A kiválasztott kutatási alanyok közül a nık tudásukat, képességeiket Istentıl kapott
ajándékként

fogják

fel,

így

adottságaik

felismerése

küldetéstudattal,

szolgáló

viszonyulásmóddal társul. „Úgy éreztem, hogy isteni sugallatra, tehát a Szentlélek úgy
töltötte fel nekem a lelkemet, hogy én vagyok az, aki valamit tehet a gyimesi emberekért. (…)
Úgy éreztem, hogy van egy küldetésem a földön, s ha a jó Isten felruházott engem valamilyen
tudással, azt én tovább kell adjam.” (Antal Mária) „Az Isten az, aki uralja bennünk mind az
akarást, mind a cselekedetet az ı akaratának megfelelıen. Tehát, ha a jó Isten valamit nem
akar, akkor én azt úgyse tudom megcsinálni. A jó Isten megadja az embernek a szabadságát,
de válaszút elé állít, csinálod, nem csinálod, s ha látja, hogy csinálod, akkor segít. Erıt is ad,
vele olyan könnyen megy. S az ember látja, hogy csinálom, de a jó Isten segedelme nélkül
semmi nem lenne belıle. Olyan sokszor látom, hogyha valami rosszul indul, a jó Isten jóra
tudja fordítani. Hittel nagyon sokra tudunk menni, másképpen nem.” (Gál Irma) Munkájuk,
szerepvállalásuk egyfajta Istendicsıítés, hálaadás a kapott talentumokért. „Én csak a jó
Istenben hiszek, s boldog vagyok, hogy neki tudok énekelni. A templomban szeretek a
legjobban énekelni, annyira jó az akusztika. Sajnálom, hogy nálunk nem lehet ezeket a
templomban énekelni. Ott vannak a szentek, ott van a jó Isten, ott van Mária, Szent Antal,
minden szent ott van. Róluk szól.” (Nyisztor Ilona) Eredményeiket nem önerejüknek, hanem
hitüknek, Isten segítségének tulajdonítják, benne látják terveiknek, kezdeményezéseiknek a
támogatóját.

6.3. Folklorizmusjelenségek

A népnevelık által a falu társadalma, illetve a külvilág felé közvetített folklór
elemek, tárgyi és szellemi alkotások a hétköznapokból kiemelt ünnepi alakzatokként
funkcionálnak.

Az

eredeti

társadalmi

környezetüktıl

eltérı

idegen

környezetben

kommunikálják a népi kultúra motívumai, alkotásai által képviselt erkölcsi, esztétikai,
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ideológiai tartalmakat. Ilyenképpen folklorizmusjelenséggel szembesülünk, egy olyan
kommunikációs folyamattal, amelynek révén maga a folyamat egy önmagán túlmutató,
másodlagos jelentésréteggel bír.117 A hagyományos közösségek felbomlása, a közösségi
életet egykoron irányító szabályrendszerek, viselkedésformák átalakulása felszámolja azt a
kontextust, amiben a folklór eredetileg kifejtette hatását. A hiány tudatosításával egy idıben
jelenik meg egyfajta nosztalgikus igény az eredeti állapotok visszaállítására. Ebben a
törekvésben a népi kultúra az eszköz szerepét tölti be a nemzeti kultúra kialakítására,
újjáteremtésére tett kísérletben. A népi kultúra különféle megjelenési formáiba sőrősödött
tudásrendszernek identitásjelölı, közösségteremtı kvalitásai vannak. A befele forduló, az
elsıdlegesen egyéni szempontokat, érdekeket érvényesítı társadalmi környezetben a
közösséghez tartozás élménye, a közösség megtartó ereje válik rajta keresztül
megtapasztalhatóvá.
Az alábbiakban azt a folyamatot vizsgálom, amelynek során a népnevelık
közremőködése által a népi kultúra egy-egy eleme újra a mindennapi élet részévé válik.

A már említett, két világháború között társadalmi mozgalommá szélesedı
falukutatás a népi kultúra győjtését, a falu életének minél teljesebb megismerését és
megismertetését tőzte ki célul. A falukutató mozgalomban, valamint a népfıiskolákon,
leventetanfolyamokon résztvevı fiatalok olyan tudástöbbletben, szemléletformálásban
részesültek, amely képessé tette ıket egyéni és közösségi problémáiknak a felismerésére,
azok képviselésére. A tanfolyamok hagyományápoló koncepciója, az ott elsajátított népdalok,
néptáncok, népi mesterségek, színdarabok, világnézeti ismeretek egy hangsúlyosan
népmővelı, nemzetvédı attitődöt formáltak. Ezt az alapbeállítódást fokozta a szocializmus
idején a tanítókra bízott kötelezı kultúrmunka követelménye. Eszerint a tanítóknak az iskolai
oktatáson kívül népmővelıi feladatokat is be kell tölteniük.118
A vizsgált népnevelık hivatástudata, a közösségi, fıként mővelıdési élet
irányításában betöltött szerepe tehát bizonyos mértékben a központi hatalom elvárásának
117

A folklorizmus természetérıl lásd Bíró 1987a, Fejıs 1981, Niedermüller 1981, Voigt 1990.
Ennek a kultúrpolitikának az elızménye az Eötvös-féle tanügyi reformban gyökerezik, amely a nevelés
egységét vallva a tanítók feladatkörét az iskolán kívüli oktatásra, nevelésre is kiterjesztette. Ennek a rendeletnek
az értelmében a tanítónak néptanítói, felnıttoktatói és népmővelıi funkciókat kell betöltenie. „A tanító íratlan
kötelességei közé tartozott, hogy a településen dalárdát, színjátszó csoportot, késıbb helytörténeti kört alakítson
és vezessen.” (Kiss 2000. 15.) Károlyi Sándor is hasonlóan gondolkodik az iskolán kívüli népoktatásról: „A
tanítóságnak nem szabad az iskola négy fala közé eltemetkeznie, hanem ha valódi hivatását betölteni akarja, ha
ekként élni és érvényesülni akar, úgy mielıbb a társadalmi munkatérre kell lépnie. Ha van benne erı, tehetség,
érték, akkor valóban gyızni fog, míg ha idıleges kedvezıtlen körülmények megtörik energiáját, s reményteljes
munkakedvét, akkor saját sorsát pecsételte meg.” (Károlyi 1914. 85.)
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következményeként aktivizálódik. Azok a népmővészek, akik fıállásban tanítók, a
kultúrmunka keretei között végzik iskolán kívüli nevelı tevékenységüket, a többiek pedig
munkahelyükön vagy szabadidejükben nevelik a munkatársakat, a falubeli vagy idegenbıl
érkezı érdeklıdıket.

Mint már jeleztem, a népi kultúra kelléktárából elsısorban az ünnepi, reprezentációs
céllal bemutatható elemek válogatódnak ki az elsajátításra, és közösségi szimbólumként való
forgalmazásra. Maga az elsajátítás is ünnepi eseménynek számít, amit tovább fokoznak az
ünnepi kontextusban történı színpadra állítás forgatókönyvei.
Erıteljesen látványos, kiterjedt közönséget vonzó és szórakoztató folklórmőfajnak
minısül a néptánc és népdal. Olyan tudáselem, amelyet szinte teljességgel kiszorítottak a
mindennapi gyakorlatból a modern zeneirányzatok, s aminek az újratanítása arra a személyre
hárul, akinek még birtokában van a tovább örökítéshez szükséges motívumkincs. A
tánctanulásra, népdaléneklésre tehát a mindennapok szerkezetébıl idıt kell elkülöníteni,
szervezés, irányítás hatására épül be újra a használatba. Nem kizárólagos, hanem alternatív
tudásként funkcionál. Az éppen érvényben lévı populáris regisztert egészíti, bıvíti ki. Nem
helyette, csupán mellette elevenítıdik fel, egyfajta másságot, többletet képviselve. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy a populáris regiszter a hétköznapi, míg az újra elsajátított népi kultúra
az ünnepi tudást testesíti meg. Rendkívül szemléletesnek érzem azt a gesztust, amint Antal
Mária gyimesbükki tanítónı a diszkóban székre állva közli a fiatalokkal tánccsoport-létesítı
szándékát. Ez az az élettér, ahonnan össze kell győjteni, ahonnan ki kell emelni a
néphagyományok továbbvivıit. Ezt a sajátos, távolságtartó pozícióból talán reménytelennek
tőnı helyzetet is kezelni tudja a pedagógusi rátermettség. A szimbolikus értelmiségi
magaslatról való leereszkedés, az emberközelség, a szeretetteljes viszonyulás képes megnyeri
a fiatalok lelkesedését, érdeklıdését a népi kultúra ügyének. „Egy este bementem ide a
diszkóba, villanó fények, egy csomó tyúkbél ott a földön. Mentem, s mondom: te, mit
csináltok, hol vagytok? Akkor határoztam el, hogy felállok egy székre, s elmondom, mért
jöttem. Mondom, valamit gyújtsatok fel, hogy lássam, hogy hol vagytok. S aztán elmondtam,
hogy ne, figyeljetek ide, én nagyon szeretném, hogy egy tánccsoportot szervezzünk, remélem
úgy gondoljátok, hogy ti lesztek a táncosok. Mondtam, hogy mit is akarok. Na aztán meg is
beszéltük, mellettem voltak. Tizenöt párt egybıl verbuváltam, és akkor el kezdtem a
tánctanítást.” (Antal Mária)
A néptánc, népdalok elsajátítása nem csupán önmagáért történı cselekvés. Az életre
keltett hagyomány olyan rendkívüli tudásnak számít, amit nem lehet a település határai közé
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szorítani, amit meg kell mutatni a világnak, mint a minıségi életvitelt gyakorló közösség
jelképét. Ebben az esetben a táncházas turizmus közvetett119 válfaját érjük tetten, amelyben
már nem az adatközlık közvetítik a folklórt, hanem azok, akik közvetlenül az adatközlıtıl
tanulták. A vizsgált esetekben elıfordul azonban a táncházas turizmus átmeneti típusa is.
Nyisztor Ilona pusztinai népdalénekes ugyanis az általa tanított gyerekekkel és az idısebb
generáció képviselıivel együtt lép fel moldvai falunapokon, erdélyi, magyarországi
rendezvényeken, mintegy valóságként szemléltetve a hagyományozódás apától fiúig ívelı
kontinuitását. Ez alkalommal a folklórt hagyományos környezetébıl kiszakítva színpadi
produkcióként ismerhetik meg a nézık. Ilyenkor maguk az utazó személyek az adatközlık.
Fellelhetı továbbá a táncházas turizmus közvetlen típusa is, amikor a régióban szervezett
táborokban, vagyis saját környezetében ismerheti meg a folklórt az arra kíváncsi turista.
A különféle fesztiválokon az idegen közönség elıtt bemutatott mősorok sikere a
lokális tudás tekintélyét növeli, arról gyızi meg az elıadókat, hogy egy értékes, mások által
is megbecsült kultúrának a tagjai. Az elismerı, szeretetteljes fogadtatás hatására tisztázódik
bennük, hogy lokális, nemzeti identitásuk a világ bármely részén felvállalható. Ugyanakkor
az értékelés következményeként egyre erısebben kötıdnek régiójuk hagyományelemeihez,
egyre nagyobb lelkesedéssel sajátítják el az átadott ismeretanyagot.
Egy másik, szórakozásra, önmővelésre és mások mővelésére lehetıséget adó keret a
színjátszó csoport. Olyan népnevelési forma, amelyben a cselekvı részvétel által egyrészt a
szereplık azonosulhatnak a

színmő közvetítette

nemzeti, erkölcsi, magatartásbeli

eszményekkel, másrészt a mő üzenetén keresztül a hallgatóságnak is gazdagodik az érzelemés gondolatvilága.120
A színmővek tematikai felhangjait az állami hatalom igyekezett irányítása alatt
tartani. A rendelet értelmében olyan darabokat kellett mősorra tőzni, mely a fennálló rendszer
politikai eszméit, jelszavait népszerősítette. A hatalmi elvárással szemben azonban megjelent
a hatalom kijátszásának, az ellenállásnak a formája is. Egyéni ötletekkel, leleményességgel,
furfanggal érvényesíthetı volt a saját akarat, a közösségi érdek is. Nemzeti érzelmeket
mozgósító népszínmővek oly módon kerülhettek például színpadra, hogy a mő eredeti címét
semleges hangzásúra cserélték, miközben a szöveg változatlan formában jelenítıdött meg.
„Abban az idıben a Mővelıdés hozta azokat az egyfelvonásos kulákkigúnyolókat. Hát én nem
ezt csináltam. Elévettem Karinthynak a Szék címő szatíráját, vagy Móricz Zsigmondnak a
mőveit, népszínmőveket, mint pl. A csikós, A lelenc, A bor, Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Na
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A táncházas turizmus három válfajának – közvetlen, átmeneti és közvetett – fogalomhasználatát Szabó
Zoltántól kölcsönzöm. (Szabó 1998. 180.)
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A mőkedvelı elıadások népmővelésben betöltött szerepérıl lásd Rózsa 1978., Nevelıs 1978. tanulmányait.
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de ezek tiltott darabok voltak, s be kellett jelenteni a Megyei Tanácsnak. Például amikor A
lelencet tanítottam be, akkor egyszerően új nevet adtam neki: Gyız a szerelem. (nevetve). S
akkor kijöttek, hogy hadd lám, Csomafalván milyen szerelem gyız. Nahát ez elsimult, nem lett
nagyobb baj belıle, de így folytak ezek a dolgok.” (Gál Irma) Ebben az ambivalens
diskurzusban a megkettızıdött identitás, a nyilvános én és az igazi én (Lırincz 2004. 69.)
egyidejő érvényesítését érhetjük tetten, egy olyan harmonizációs gesztust, amely a hivatalos
kultúra és a személyes meggyızıdés közti feszültség feloldására törekszik.
A bemutatott népszínmővek bekerülnek a közösség érdeklıdési horizontjába,
beszédmódjába, megteremtve ezáltal a szabadidı eltöltésének tartalmas kereteit. „Mindig
nagy hatása volt, szerették, nagyon sokan megnézték, s utána beszélgettek is róla, a
szereplıket is értékelték, a mő mondanivalóját keresték. A fiatalok keresték a szórakozási
lehetıséget, s ebben megtalálták, nem kellett nekik könyörögni.” (Gál Irma)
Jóllehet a népmővelést az államilag kidolgozott követelményrendszer szorgalmazza,
nem téveszthetjük szem elıl a személyes indíttatás ösztönzı hatását sem. Gyimesbükkben a
diktatúra évtizedeiben beszőntették a magyarnyelvő tanítást s vele együtt a magyarnyelvő
kultúrtevékenységet. Antal Mária tanítónı, mintegy kompenzációs szándékkal a korszak
szellemi

mulasztásaiért,

a

rendszerváltozás

után

újrakezdi121

tudatos

népmővelı

tevékenységét. 2004-ben talál rá egy gyimesbükki történetre, a Gyimesi vadvirág címő
népszínmőre, amit Gyimesbükkben 1938-ban adtak elı utoljára. Ezt a darabot 66 év után
sikerül újra színre vinnie. Mivel személyesen ismeri a falubelieket, kellı ráérzéssel társította
hozzájuk az egyes szerepeket. Egyenként kereste fel a kiválasztott szereplıket, ismertette
velük szándékát és felkérte ıket a színdarabban való részvételre.122
Hogy a falu társadalmában a 21. században is igény van a népmővelésre, azt a
Gyimesi vadvirág regionális fogadtatása kellıképpen igazolja. Gyimesbükkön egymás után
kétszer került sor a színmő bemutatására, mivel elsı alkalommal a terem szőknek bizonyult
az

érdeklıdı

közönség

befogadására.

Utána

pedig

a

szomszéd

községekben,

Gyimesközéplokon és Gyimesfelsılokon, majd Csíkszeredában is teltház elıtt játszották a
darabot. Meghívást kapott továbbá a csoport egy magyarországi turnéra, ahol több városban
is felléptek. Az elıadások recepciója pezsgést, szellemi megújulást hozott a közösség életébe.
A szereplık között megerısödtek a kapcsolatok, barátságok, lelki kötıdések szövıdtek. Úgy
121

A tanítói kinevezésétıl, 1958-tól 1965-ig, Gyimesbükk Bákó megyéhez csatolásáig, amikortól megszőntették
a magyarnyelven való tanítás jogát, tánccsoportot vezet, színdarabokat tanít.
122
Ez a kezdeményezés a csíkszenttamási Bálint Lajos plébános újításához hasonlít, aki a ’30-as években
magukat a falusi gazdákat és asszonyokat vonta be az elıadók közé, hogy ily módon felszámolja az elıadók és
hallgatók közé ékelıdött válaszfalat. Ennek hatására a nép bekapcsolódott a szellemi munkába, s otthon kezdte
érezni magát a kultúrházban. (Bözödi 1938.)
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érzékelik, egy olyan folyamatnak, kulturális körforgásnak a résztvevıivé váltak, amely
megtöri a hétköznapok egyhangúságát, amely valódi tartalommal tölti meg az életüket.

A népi kultúra színpadon történı megjelenítésének kizárólagos kelléke a népviselet.
Népviseletbe öltözve szólaltatják meg a népdalokat, mutatják be a helyi táncokat, a
népszínmővet, népviseletben vesznek részt a táncház találkozón, népdalversenyen, és a
különféle vallási ünnepeken, mint például az elsıáldozáson, bérmáláson, csíksomlyói búcsún.
A felöltés gesztusát az elit szervezi és kezdeményezi, abból az ideológiai meggyızıdésbıl,
hogy a népi kultúra által közvetített értékeket kizárólag népviseletben illik forgalmazni.
Az irányításban tetten érhetı az autentikusságra való törekvés is, miszerint kizárólag
a régi, azaz a szebb motívumkinccsel varrt ruhadarabokat érdemes viselni. „Egy dolog,
amiért büszke vagyok, egy népdalversenyen bémutattam két fiút, aki fel volt öltözve régi
népviseletbe. Eléhívattam ıket, s mondtam, látjátok-e, milyen szépek ezek a legénykék.
Tudjátok-e, miért? Azért, mert régi népviseletbe vannak öltözve, amit hordottak az ıseink.
Nem mondtam, hogy milyen csúnya, amit ti hordtok, nagy lapis, rózsás, szembeszökı
színekvel. De azt mondtam, na azt szeretném, ha a következı népdalversenyen minden fiú így
lenne öltözve, régi népviseletbe. (…) Nem szeretnék megsérteni senkit, de azt szeretném
kiemelni, hogy a régiek milyen szép dolgokat tudtak.” (Nyisztor Ilona) Az eredeti
értékjellegének a hangsúlyozása, annak eszményítése újra pozitív kötıdéssé alakítja a
népviselethez való viszonyulást. Az elvi kötıdésen túl ugyanakkor beindul a népviselet
újratermelésének a folyamata is. Nyisztor Ilonának az ısök tudásáról, szépérzékérıl kifejtett
véleménynyilvánításai nem maradnak visszhangtalanul: az édesanyák elkezdik ugyanis a régi
népviseletet varrni a gyerekeiknek.123 Ilyen típusú újraalkotó folyamat bontakozott ki az
értelmiség irányítására a két világháború között szıttesmozgalom néven, aminek Domokos
Pál Péter mellett arisztokrata nık, lelkész-feleségek, tanítónık álltak az élére. A szövésvarrás megszervezése, az abba való személyes bekapcsolódás, a viselés által országszerte
terjesztették, népszerősítették a mozgalmat.
A népviselet felmutatásában a média is jelentıs szerepet játszik. Mivel fıként a
rendkívülire kíváncsi, a hétköznapitól eltérıt kívánja megörökíteni, azokat kapja lencsevégre,
akik egyedülvalóságukkal kitőnnek a tömegbıl, akik színfoltját jelentik egy eseménynek.
Ennek az attitődnek a hatására érzik a népviseletükbıl kivetkızött frumoszaiak a csíksomlyói
123

Bíró Zoltán és Gagyi József szerint a folklorizmusjelenségek olyan kereteket teremtenek, amelyben az
erkölcsi, ideológiai, esztétikai célkitőzések megvalósíthatóak. Ezekhez a keretekhez pedig hozzárendelnek egy
nyelvet, a beleélés viselkedésbeli paradigmáját, vagyis a megjelenés jellegét, az öltözködést, beszédmódot,
gesztusokat (Bíró–Gagyi 1987. 177.) Esetünkben az elsajátítandó nyelv a régi népviselet. „Mondtam, hogy
Keszthelyre csak az tud eljönni, akinek régi népviselete van.” (Nyisztor Ilona)
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búcsún mellızött pozícióban magukat, amikor azzal szembesülnek, hogy csak a népviseltben
érkezett pusztinaiakat filmezik, fényképezik az idegenek. A mellızöttségre adott válaszként
az asszonyok elıkeresik a láda fenekébıl a régi mintákat, s gyermekeiknek népviseletet
készítenek.124 Innentıl kezdve a népviselet felöltéséhez már nem a szégyellnivaló,
divatjamúlt képzet, hanem a szeretetteljes, büszke ragaszkodás társul.
A népviselet az ünnepnek, a hitvalló identitásnak (Bausinger 1983. 439.) az
eszköze. Reprezentációként, másodlagos jelként funkcionál. Már nem csupán öltözetdarab,
hanem önmagán túlmutatóan a nemzeti, lokális öntudat jelölıje, ami tartást, méltóságot ad
viselıjének.

A népnevelés egy másik típusa az intézményes tárgyalkotási gyakorlat. Itt a népi
kultúrának azokat a tárgyait alkotják meg, alkotják újra, amelyek visszakerülnek a
lakásdíszítésbe, amelyek a népmővészeti vásárokon, kiállításokon magát a nemzeti kultúrát
jelképezik.
Az általam vizsgált esetekben a tárgyalkotás a Népmővészeti Kör, Népmővészeti
Iskola, a Szépteremtı Kaláka, a Kerámiaüzem, illetve nyári táborok keretei köré szervezıdik.
Tervszerően kidolgozott forgatókönyv alapján, élményközpontú módszerek alkalmazásával
kerül sor az ismeretek átadására. Az együttlétek során olyan légkör teremtıdik, amit a
szellemi-lelki növekedés, az alkotás öröme tesz emlékezetessé.
Az alkotás folyamatát a generatív mővészeti elv érvényesítése, az állandó
gondolkodás, a teremtés gesztusa hatja át.125 Gál Irma olyan fokú érzékenységgel,
hozzáértéssel kezeli a szövés-varrás motívumkincsét, hogy a hagyományos mintákból
komponált variációi a fiatal nemzedék számára is vonzóvá válnak. A varrottasoknak többféle
öltéstechnikáját találja ki, új szıttesféleségeket honosít meg. Átformálja, módosítja,
újrafogalmazza a hagyományt, saját változatokat teremt oly módon, hogy közben
következetesen a hagyomány keretein belül marad. A különféle technikák megtanítása
mellett elméletileg is megalapozza az elsajátítandó ismeretanyagot.

A hagyományos

motívumkincset a mögötte álló jelképrendszer kontextusában láttatja. Elıadásokat tart,
interaktív szemléltetı eszközöket alkalmaz a megértés, az elsajátítás megkönnyítése
érdekében.

Filmeket

vetít

a

varrottasok

elkészítési

módjáról,

a

népmővészeti

törvényszerőségekrıl.
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Lásd Balázs Lajos és szerzıtársai megjegyzését: „A népviselet készítése nem rutinszerő tevékenység többé,
hanem kiemelt, többletjelentésekkel megterhelt gesztus.” (Balázs et al. 1987. 215.)
125
A folklórnak az esztétikai nevelésben betöltött szerepérıl lásd Voigt Vilmos tanulmányát. (Voigt 1975.)
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István Lajos a korondi kerámiagyárban szaktudásával, technológiai újításaival a
termelés minıségét és mennyiségét növeli. A modellek kopását megelızendı gipsz helyett
alumíniumból készíti el ıket. A fajansz és porcelángyáraktól tanulva alkalmazni kezdi az
öntési eljárást. Bevezeti a fekete kerámia termelését. Mintagyőjteményt hoz létre, mely üzemi
múzeummá alakul. Technológiát és anyagismeretet tanít a szakiskolában. Parajdon a
turistáknak kerámiatanfolyamot vezet. Megvalósításain keresztül sikerül kifejlesztenie
környezetében az intellektuális értékekhez való pozitív viszonyulást. Nemcsak az
intellektuális fejlıdés morális jelentıségét hangsúlyozza, hanem a tudás gyakorlati
alkalmazhatósága és a gazdasági elıbbre jutás közötti összefüggést is megteremti.
Az

elkészítendı

tárgyak

formavilágának,

a

készítés

technológiájának

a

kikísérletezése és alkalmazása, maga az alkotás folyamata tehát szakértıi közremőködés
mellett történik. A szakmai irányítást, a tudás átadását minden esetben következetes győjtés,
önképzés elızi meg. A népmővészek a még élı vagy könyvekben megörökített
folklórelemekbıl válogatják ki az alkotásra és forgalmazásra érdemesnek ítélt tárgyakat. Az
alkotás megszervezése, a különféle fórumokon történı ismeretközlés, az elkészült darabok
közszemlére bocsátása, értékesítése valójában egy gazdasági folyamatot hoz lendületbe.126
A népi kultúrát reprezentáló tárgyak a különbözı ünnepi eseményekhez
látványteremtı és öntudaterısítı háttérként szolgálnak. Azt az üzenetet közvetítik, hogy a
tárgyalkotó népmővészet még mindig része a jelennek, és olyan rendkívüli értéket képvisel,
amely ünnepélyessé, méltóságteljessé formálja maga körül a világot.

Intellektuális gyakorlatnak minısül a mikrotársadalomhoz kötıdı jelentıs
személyiségek által közvetített értékrendszernek a mindennapi tudásba való beemelése. A
helyi

közösségben

született,

vagy

a

késıbbiekben

ott

élı

íróknak,

költıknek,

pedagógusoknak, tudósoknak a kollektív emlékezet segítségével történı felidézése egy-egy
irodalmi kör keretében valósul meg. A még élı emlékeknek az összegyőjtése, lejegyzése
elvégzendı feladatként értelmezıdik. Maga a nyomkeresés és az emlékjelhagyás folyamata
pedig erıteljesen rituális kontextust szervez maga köré. A rekonstruált emlékek ünnepélyes
események kíséretében elevenítıdnek fel, illetve helyezıdnek ki a kulturális emlékezet
számára. A közösségben létesített emlékszoba „ad otthont” a megırzésre érdemes életmővek
tárgyiasult alakzatainak, a szöveggé formált élményeknek. Az életpályákról birtokba vett
ismeretek megosztását a tiszteletadás gesztusa kíséri. Az egyes személyiségek emlékére
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vö. Biró 1987b. 94–96.
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állított szobor megkoszorúzása, s az esemény csoportkép általi megörökítése a kimerevítés,
az én is jelen voltam erejével hat.

A nevelés eszközeinek

nemcsak a lokális társadalom hagyományelemei

bizonyulnak, hanem a környezı települések tudáskészlete is, ami egy-egy tapasztalatcsere,
közös kiállítás keretében válik hozzáférhetıvé.
A nevelés alakzataiként funkcionálnak a régió emlékhelyeinek, természeti
látványosságainak a megtekintésére szervezett kirándulások is. Ezek az alkalmak a regionális
identitást szilárdítják meg, továbbá tartalommal töltik fel a szülıföld iránt kialakult elemi
kötıdést.
Nevelési formának tekinthetı a helyi társadalomban végzett győjtéseknek a
különbözı konferenciákon való ismertetése, illetve az írott anyagnak a sajtóban, kulturális
folyóiratokban, szakmai kötetekben történı publikálása. A tudásnak ez a típusú megjelenése
elsısorban a külvilág felé közvetítıdik, a szakmai közönség számára jelent fontos adalékot. A
vizsgált népmővészek, tanítók újabb adatokkal egészítik ki, illetve támasztják alá a
néprajztudomány eredményeit. A folyamatos kíváncsiság, a tudásszomj sarkallja ıket arra,
hogy szemlélıdıként, a közösségbe beolvadva kutassák vidékük még élı szokáselemeit. Az
eredmények felmutatásának, a szélesebb közönség elıtti megmutatkozásnak a lehetısége a
szakmai elégtétel és munkakedv újabb távlatait nyitja meg számukra.

6.4. Tájházak, emlékszobák

Az alábbiakban azt az önreprezentációs, identitásfelmutató, -kimerevítı törekvést
vizsgálom, amely a népnevelık kezdeményezése nyomán tájház, emlékszoba alapításában
tárgyiasul.
A kutatás alanyaiul kiválasztott személyiségek értelmiségi feladatvállalásaikból
adódóan felelısségüknek, hivatásuknak érzik a múlt jelenbe való kihelyezését, s ily módon a
jövıbe átívelı kontinuitás biztosítását.
Olyan kulturális emlékezetteremtési gyakorlatnak vagyunk tanúi, amely a spontán
emlékezet megszőnésének következményeként az emlékezet helyeinek (P. Nora 1999.)
létrehozásával tartható elevenen. Az emlékezés helyeit az átalakulás folyamatában lévı
közösség hívja életre, amelynek identitásrendszerét a kiemelt helyszíneken történı
szimbolikus felelevenítés, közvetítés rituális formái mozgósítják. Az emlékezés számára
kijelölt térségekben társadalmi kötelezettségek (Assmann 1999. 30.) betartása folyik. Az
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emlékhelyet felkeresı csoport tagjai azokra az identitásbiztosító eszmékre, erkölcsi értékekre,
személyiségekre, hagyományelemekre emlékeznek, amelyek életképes tudást, méltóságot
biztosítottak az elızı nemzedékeknek, és ilyenképpen érdemesnek ítéltetnek a számbavételre.
A lokális közösség megnyilatkozásai, a kiállítótérbe elhelyezett vendégnapló,
emlékkönyv bejegyzései, az egyének életmővét méltató, és általuk megırzésre érdemesnek
ítélt sajtóanyag nyomán körvonalazódni látszik az a hatás, amelyet a tájházak, emlékszobák a
regionális tudatra gyakoroltak. Nyomon követhetı továbbá az emlékhelyek hatósugara, a
helyi-, illetve a makrotársadalomban betöltött szerepe, presztízsértéke, társadalmi használata.

6.4.1. Az emlékhelyteremtés motivációi

A vizsgált tájházak teremtıi elsı generációs értelmiségiek (tanítók) vagy értelmiségi
életformát folytató népmővészek, akiket a kulturális élet vérkeringésébe való belépés igénye
sarkall folyamatos cselekvésre.
A szimbolikus térkijelölési gesztust az az öntudatuk motiválja, hogy képességeikkel,
szerepvállalásaikkal a közösség életében vezetı pozíciót töltenek be, így tudásuk, társadalmi
tekintélyük predesztinálja ıket egy lokális, mikroregionális léptékő emlékhely létrehozására.
Voltaképpen azzal a missziós küldetéssel azonosulnak, amely az elsı világháború utáni
évtizedekben az erdélyi magyar értelmiség számára a nép érdekeinek képviseletét, a szolgáló,
értékmentı magatartást jelölte ki bejárandó életútként. A lokális közösségben a társadalmi
struktúra felsı szintjein helyezkednek el, ık alkotják a falu társadalmának kulturális elitjét.127
İk azok, akik azzal a kulturális tıkével (Bourdieu 1997.) rendelkeznek, amely értelmiségi
feladatkörök betöltésére teszi képessé ıket.
Az emlékezés helyeit a hiányra való ráeszmélés hívja életre, mely a népi kultúra
szellemi és tárgyi elemeit, a nemzeti, kultúrtörténeti jelképeket a mindennapokból kiszorulva
látja.
A kialakult helyzet orvoslásaként lép mőködésbe a folklorizmusfolyamat, amely a
pusztulásra ítélt értékek megmentése, átörökítése érdekében munkálkodik. A megmentési
akció a nyugatról érkezı kiüresítési hullám ellenében szervezıdik. A diktatúra nélkülözı
éveiben ugyanis egy-egy illatszer, alapélelmiszer ellenértékére devalválódnak a népi kultúra
tárgyai. Ezt a folyamatot kívánja megállítani vagy valamelyest feltartóztatni az az ideológiai
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Kiss Dénes az erdélyi falusi elitnek a rendszerváltás utáni átalakulását vizsgáló tanulmányában három
elitmodellt különít el: a vállalkozó-, kulturális- és agrár-elitet. (Kiss 2004.)
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töltető mozgalom, amely a még meglévı értékeket a tájház keretei között véli
átörökíthetınek.
A győjtést a jelhagyás szándéka ösztönzi. A megszerzett tárgyak által olyan
szimbolikus kompozíciók jelenítıdnek meg, amelyek a közösség tudáskészletét idézik fel,
amelyek maradandó bizonyítékai a régió egykori vitalitásának. A reprezentációs céllal
megrendezett kiállítás két irányban kíván közvetíteni. Egyrészt a helyiek múltra vonatkozó,
megfakult tudását szeretné az emlékeztetés által helyreállítani, másrészt a települést egy
országhatárokat átívelı ismeretkörbe igyekszik integrálni.
A tájházteremtés egyfajta kompenzációs gyakorlat, amely szimbolikus módon
pótolja a valóságban elvesztett értékeket. A mindennapok struktúrájából kiszorult
emlékezetet egy rendkívüli, ünnepi térbe helyezi, ahol méltóságteljesen konzerválódik, és
felmutathatóvá válik a múlt.
Az értékırzı életformát a helyi közösségért, nemzetért érzett felelısség, a
küldetéstudat mőködteti.

6.4.2. Az emlékhelyek létrejöttének körülményei

Antal Mária gyimesbükki tanítónı 1975-ben kezdi el győjteni tájházának anyagát.
Kezdetben egy szobát különít el a lakásából a tárgyak kiállítására, majd ahogy az egyre
duzzadó anyag megkívánja, egy másik szobát is felajánl a győjtemény elhelyezésére.
Családtagjai, férje, gyermekei is támogatják a régiségek felkutatásában, megszerzésében.
Saját anyagi tartalékait fordítja a már padlásra, fásszínbe szorult tárgyak
megvásárlására.
Értékmentı cselekvése egy-egy falubeliben a nyerészkedés gyanúját szólaltatja
meg, s a tárgy árának megszabásával lehetetlenné teszi annak megszerzését.
A régi, molyette festékesek, ládaterítık, falvédık helyett újakat szövet, hogy
megnövelje azok élettartamát. Az összegyőjtött használati- és dísztárgyakat, a szövésfonáshoz szükséges eszközöket, a textíliákat olyanképpen csoportosítja, hogy azok az egykori
rendezıelvet tükrözzék.
Az anyagi támogatás hiánya nem csökkenti kezdeti lelkesedését. A közösség
érdekében végzett tevékenységét isteni küldetésként, apostoli hivatástudatként éli meg.
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Gál Irma gyergyóalfalvi tanítónı a lakásában a népmővészeti körnek otthont adó
mőhelyt 2003-ban emlékszobává rendezi át.128 Itt a Gyergyóalfaluban született vagy oda
kötıdı híres személyiségeknek129 a portréja, családi fotói, csoportképei, oklevelei, írásai, a
róluk megjelent méltatások, kitüntetések által állít emléket.
A bemutatott egyéniségek életútjaival a családtagjaikon, barátaikon, kollegáikon
keresztül sikerül kapcsolatba kerülnie, és összegyőjtenie a rájuk vonatkozó reprezentatív
dokumentációt. Az eddigi kutatások során mintegy kilenc személy: Dr. Domokos Pál Péter
néprajzkutató,

Dr.

Domokos

Péter

finnugrista,

irodalomtörténész,

Puskás

Lajos

néprajzkutató, Dr. László Antal vegyészmérnök, Dr. Gaál Mihály agrármérnök, Asztalos
István író, Köllı Miklós szobrász, Dr. Koncsag Károly bányamérnök, jogász, Dr. Bíró István
agrármérnök emléke kötıdik Gyergyóalfaluhoz.
Ugyanakkor az emlékszoba a 2000-ben alakult Domokos Pál Péter Hagyományırzı
Egyesület tagjainak, szövıknek, varróknak, faragóknak, citerásoknak, táncosoknak,
dalosoknak az okleveleit és néhány alkotását ırzi.
Továbbá a faluról megjelent írások, tanulmányok is a település hírnevét,
jelentıségét kívánják hangsúlyozni.

István Lajos korondi fazekasmester, önkéntes néprajzkutató 1981-ben kapcsolódik
be a már meglévı tájház tárgyainak gyarapításába, gondozásába, valamint a tárlatvezetésbe.
A tájház anyagának győjtése az 1970-as években kezdıdött el a diákok és az ıket
irányító tanárok közremőködésével. Az összegyőjtött anyag az iskolában kapott otthont, ahol
Tófalvi Zoltán történelemtanár egy korondi szobát rendezett be festett bútorokkal, és a
korondi népmővészet jellegzetes eszközeivel.
Egy idı után felmerült a gondolat, hogy a tárgyakat egy olyan, a község
központjában álló épületbe kellene elhelyezni, amely a régi korondi háztípus vonásait ırzi.
Így került a választás a tájház mai épületére, egy kétosztatú földszintes parasztházra, amely
zsindelyezés, meszelés, takarítás után, 1978-ban vált látogathatóvá.
A kiállítás egy század eleji korondi család lakás- és életkörülményeit, edényeit,
munkaeszközeit, népviseletét szemlélteti.

128

Csak adatszerően említem, hogy Gál Irma a lakásán berendezett emlékszobán kívül még három másik
múzeumnak, emlékháznak támogatta a létrejöttét, győjtötte az anyagát: a gyergyócsomafalvi iskolai múzeumnak
1953–1966 között, a gyergyóalfalvi falumúzeumnak az 1970-es években és a gyergyóalfalvi Sövér Elek
Emlékháznak az 1980-as évek elején.
129
A papoknak és képzımővészeknek az emlékét nem ebben az emlékszobában, hanem az egyház és a galéria
keretei között ırzik.
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Máthé Ferenc vargyasi fafaragó lakása oly módon alakult át kiállítótérré, hogy az
általa faragott bútorokról, dísztárgyakról, mondajeleneteket ábrázoló plakettekrıl a megyei
sajtó méltatásokat írt, így a köztudatba bekerülve egyre többen kezdték látogatni.
Olyan helyi mondákat, a közösségi életet egykoron szabályozó szokásokat farag
meg, amelyek kikoptak a mindennapi tudásrendszerbıl, ily módon a tárgyi megjelenítések
egyfajta tiszteletadásként állnak az elıdök emléke elıtt. Az olyan történelmi személyiségek
portréi, mint Dózsa György, Apáczai Csere János, Kós Károly szintén a múltba nézésre és
értékelésre teremtenek lehetıséget.
Alkotásaihoz való viszonyulása összecseng Clifford Geertz kultúraelméletével,
miszerint a kultúra szimbolikus rendszer, jelentésháló, nem az egyes individuumok sajátja,
hanem „nyilvános tulajdonban” van (Geertz 1994. 180). Meggyızıdése, hogy mindaz, amit
farag, már nem kizárólag az ı tulajdona, hanem a nemzet, a közösség értékrendszerének a
képviselıjeként éli önálló életét.

6.4.3. A felavatás forgatókönyvei

Az 1970-es évek emlékhely-teremtési gyakorlata nem kap(hat) szélesebb körő
nyilvánosságot. A létrejött tájházak nem ceremoniális keretek között, ünnepélyes felavatással,
hanem a helyi értelmiség, a sajtó, turisztikai útikönyvek, valamint a szájhagyomány
közvetítésével kerülnek be a köztudatba. A nyilvános szerepléssel szembeni rejtızködı
magatartás kitermel egyfajta értékırzı beállítódást is. Eszerint, ha a központi hatóságok nem
figyelnek fel az összegyőjtött anyagra, akkor talán nagyobb biztonságban van a léte.
Az 1990-es évektıl kezdıdıen azonban az emlékhelyek felavatási szertartásai
kitőnı lehetıséget szolgáltatnak az etnicitás szimbolikus megjelenítésére.130
Az ünnepléseknek, megemlékezési szertartásoknak kedvezı társadalmi-politikai
légkörben, a helyi hivatalos és értelmiségi szféra közremőködésével, Gyergyóalfaluban 2003ban, a III. Alfalvi Napok programpontjaként avatták fel az emlékszobát. A felavatás
mozzanatai rituális kontextusban, elıre meghatározott forgatókönyv szerint szervezıdtek,
amit maga Gál Irma, az emlékszoba szellemi és gyakorlati kivitelezıje tervezett meg.
Az esemény a szokásos idıtartammal, a profán idıvel szemben szakrális
idıintervallumot, az ünnep idejét jelöli ki. A falunapok a mindennapi életvilágtól (Shütz–
Luckmann 1984. 269.) már eleve elkülönülı ünnepi dimenziót konstruálnak. Ebben a kiemelt
idıben lehetıség nyílik a közösségi értékekhez való kötıdés szimbolikus kinyilvánításaira. A
130

vö. Oláh 2000.
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felavatási rítusnak a résztvevık életében betöltött rendkívüli szerepét az etnikai
önreprezentációk, a népviselet, a nemzeti zászló jelzik. Az ünnepi beszédek az értékırzés
identifikációs jelentıségét hangsúlyozzák, ugyanakkor az összegyőjtött értékközvetítı
szimbólumok értelmezésein keresztül a falubeliek lokális öntudatát kívánják erısíteni. A
helybéli citerások, dalosok az alkalomra összeállított mősorral az ünnep hangulatát fokozzák.
A ceremoniális rendezvénysor tetıpontjaként az egyházi és hivatalos szféra képviseletében a
katolikus plébános és a falu polgármestere vágják el a profán és szakrális tér küszöbére
kifeszített szalagot, mintegy hozzáférhetıvé téve a felavatott emlékhelyet. A magyarországi
Iváncsa testvértelepülés képviselıi egy nemzeti színő lobogót és egy helytörténeti kiadványt
ajándékoznak az emlékszoba részére, jelenvalóvá, állandóvá merevítve ezáltal a
Gyergyóalfaluval létesített kapcsolatukat.
Az eseményt a regionális média is megörökíti. Jelenlétével, utólagos híradásaival
mintegy felerısíti, szimbolikusan jóváhagyja (Bodó 2000. 197.) az ünnep társadalmi
jelentıségét. Közvetítése által a szélesebb körő nyilvánosság számára is hozzáférhetı válik az
eseményen való utólagos részvétel. Ugyanakkor a kívülrıl érkezı televíziósok, újságírók a
helybéliekben a saját életterükben zajló rendezvények súlyát, tekintélyét is tudatosíthatják. Ily
módon mentális világukban szülıfalujuk egy mások által is elismert, pozitív megítéltségő
térséggé válik.

6.4.4. Az emlékhelyek társadalmi használata

A létrehozott tájházak egy térben meglehetısen kiterjedt társadalmi szükségletet
elégítenek ki. Egy-egy településre jellemzı látványosságként beíródnak a kulturális turizmus
útvonalai közé mint az illetı régió megtekintésre érdemes célpontjai. Ennélfogva egy
rendkívül széleskörő nyilvánosság számára válnak látogathatóvá. A település határainak
ilyenképpen való kitágulása egyfajta ablakot nyit a világra. Az emlékhelyek a feléjük
irányuló érdeklıdés által egy állandó szellemi körforgásba kerülnek, önmagukról felmutatott
értékeiket egy földrajzi, etnikai határokat átívelı kontextusban forgalmazzák. A kulturális
szigeten megtapasztalt élmény pedig folyamatosan győrőzik tovább, a szájhagyomány
törvényszerőségei szerint egyre távolabbi vidékekre, egyre rétegzettebb társadalmi
csoportokhoz jut el. Az emlékhelyeken megfordult látogatók magukkal viszik a
nélkülözhetetlennek minısített tudást, és saját környezetükben megosztott élményeik
ajánlólevélként szolgálnak egy-egy jövıbeli útvonal megtervezéséhez. A látogatások
intézményes szervezıi a különbözı turisztikai irodák idegenvezetıi, illetve a helybéli
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pedagógusok, értelmiségiek, akik gondoskodnak az emlékhely felkeresésének rendszeres
társadalmi gyakorlattá való emelésérıl.131 A külföldrıl érkezı vendégeknek a tájház
megmutatása mint sajátosan helyi szellemi specialitás állandósult önfelmutatási gesztusnak
számít. A helyi, illetve a környezı települések iskolásaira kiterjesztett tájház-látogatási
gyakorlat a regionális öntudat kialakulását, erısítését célozza meg. Egy-egy kiállított tárgy a
megırzésre érdemesnek ítélt viszonyulást tudatosítja, a hozzá való kötıdést formálja.
Az emlékhelyek a mindennapokból kiemelkedı helyszíneknek minısülnek, ahol
újból jelenvalóvá, átélhetıvé válik a múlt. A látogatás pillanatára felfüggesztıdig a múló idı,
s az a mitikus, eszményi korszak veszi kezdetét, ami megtartó ereje, rendezıelve volt az
elıdök életének. A hétköznapokat, valamint ünnepnapokat szervezı használati és
dísztárgyak, a motívumkincs, a történelem epizódjai, a mondajelenetek, a kiemelkedı
személyiségek élete köré felhalmozódott jelentés a tájház alapítójának, tárlatvezetıjének a
birtokában van. Az ı magyarázatai, értelmezései keltik életre a kiállított tárgyak történetét.
Ezek a magyarázatok rendszerint túlnövik a lexikai ismeretközlés szintjét, és auditív, vizuális
elemek bevonásával érzelmi élményeket hívnak elı. A nemzeti

tematikájú verseken,

dalokon, hangszeres zenén keresztül etnikai identitást elmélyítı érzéseket mozgósítanak. A
kiállítótér mellett a kézmőves mőhely megtekintésének lehetısége az elıállításhoz szükséges
eszközöket, az alkotás folyamatát is emberközelbe hozza.
A felhalmozott értékekkel való szembesülés, azok számbavétele ünnepi eseménynek
számít.

A

magatartást

ilyenképpen

az

ünnephez

illı

méltóságteljes

viselkedés,

megilletıdöttség hatja át.
Az emlékhelyen szerzett ismeretek, az emocionális töltető emlékek térben és idıben
kimerevíthetıek, „elvihetıek”. Egy-egy megvásárolt dísztárgy, képeslap, az ünnepi térben
készített fénykép az ott és akkor átélt pillanatot örökíti meg, amire a késıbbiekben újra és
újra emlékezni lehet.
A tájházak létrehozóinak a kiállító térben elhelyezett, az alapítást méltató diplomái,
újságcikkei a felülrıl, intézményes fórumok által is legitimált gesztus erejével hatnak. Azt
közlik a látogatókkal, hogy a hivatalos szféra által is elismert, támogatott térséget kerestek
fel.

131

vö. Bodó Julianna és Biró Zoltán megjegyzésével: „A saját társadalomban zarándokutat építı szimbolikus
térfoglalási gyakorlat nagymértékben függ annak a szervezési potenciálnak a mértékétıl, amely az elit részérıl
adott pillanatban mozgósítható, és a társadalmi látogatási rítus kialakítása érdekében bevezethetı. Ha az eliten
belül konszenzus van egy ilyen rítus kialakítása tekintetében, akkor igen nagy energiák mozgósíthatók az »ügy«
érdekében.” (Bodó–Biró 2000. 28.)
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A tájházak hatósugarát illetıen egy távoli, nyugati irányvonalú dominanciát
tapasztalhatunk. Az idegen tájegységekrıl, országokból érkezı turisták itt szembesülhetnek
azzal a mássággal, a népi kultúra kihelyezett állandóságával, ami a saját életterükben már
régen letőnt világnak számít. A lokális társadalomban, az idısebb generáció közvetítésén
keresztül, a tájházak köré szervezett kulturális reprezentáció még többé-kevésbé hozzáférhetı
élmény. Valószínőleg ezzel magyarázható, hogy a tájházak sokkal inkább a régió határain
kívülrıl, mintsem a térségbıl vonzzák a látogatókat. Ugyanakkor az emlékhely-látogatási
gyakorlat egyfajta szabadidıs program, aminek a megválasztásakor rendszerint az ismeretlen,
kulturálisan különbözı helyszínek bírnak vonzerıvel.
Vitathatatlannak tőnik azonban, hogy a helyi közösségben az emlékhely széleskörő
nyilvánossága fokozza annak tekintélyét, a kívülrıl érkezı érdeklıdés legitimálja a
kezdeményezés társadalmi hasznát.

6.4.5. Az emlékhelyek hatásfoka

A tájházaknak a látogatókra gyakorolt hatása különbözı szinteken követhetı
nyomon. A legerıteljesebb élmények a kiállítás megtekintése után, a kiállító térbe elhelyezett
vendégkönyv lapjain fogalmazódnak meg. Ezt követik a falubeliek szóbeli megnyilatkozásai,
a régióban vagy tágabb körzetben megjelent újságcikkek méltatásai, valamint magára az
alapítóra gyakorolt hatás, amit az összegyőjtött tárgyak szemlélésén, illetve a vendégkönyvbe
beírt elismerı szavakon keresztül tapasztal meg.

6.4.5.1. Vendégkönyvek

A tájházakban található vendégkönyvek lehetıséget teremtenek arra, hogy a
kiállítás nyújtotta élmények, értékelések az adott térségben rögzítıdjenek, s a jelhagyás által
újra felidézhetıek legyenek. A vendégkönyv tehát egyfajta véleményformáló közeg, a frissen
szerzett benyomások megosztására biztosít teret. Éppen az azonnali megnyilatkozásból
adódóan

elragadtatott

hangnem,

nagyfokú

lelkesedés

jellemzi

a

beírásokat.

A

megnyilatkozások hangvételét ugyanaz a nemzeti retorika dominálja, mint ami a népnevelık
szerepértelmezéseiben, illetıleg a lokális közösség róluk történı véleménynyilvánításaiban
tetten érhetı.
A tájházakban megtapasztalt legalapvetıbb élmény a nemzet történetével való
szembesülés, a nemzethez tartozás méltósága. Az összegyőjtött közös értékeknek,
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szimbólumoknak a tárháza büszkeséget, öntudatot vált ki a látogatókban.132 Ezeken a
hétköznapokból kiemelt ünnepi helyszíneken kiváltságot, különös örömet jelent magyarnak
lenni.
A tárgyak által felidézett múlt az elıdök idejét emeli be a jelenbe, a gyermekkorban
még élı, de a mindennapokra már javarészt passzívvá vált tudást, aminek a megtekintése
gazdagodási folyamatként értelmezıdik.133
Az értékelések során gyakori a kincs metafora használata, azaz a tárgyak s az általuk
képviselt ideológiai tartalom olyan szellemi értékként való felfogása, amelyeket minél
szélesebb körben megismerhetıvé, közkinccsé kell tenni.
Az értékteremtés, hagyományápolás, a múlt tovább örökítése, megbecsülése mint a
minıségi életvitel feltételei központi motívumai a beírásoknak. A tájházak nyújtotta élmény
az értékırzés felelısségére ébreszt: a mostani generációkon múlik, hogy az utókornak lesz-e
lehetısége rácsodálkozni az elıdök életmővére.
A Magyarországról érkezı látogatók a tulajdonképpeni „hazát”, a „tiszta forrást”, a
„nemzet védıbástyáját” vélik felfedezni ezeken a helyeken. Felfokozott érzelmekkel,
könnyekig történı meghatódottsággal veszik tudomásul, hogy a történelmi Magyarország
keleti végein még ilyen „romlatlan állapotban ırzik az ısi magyar kultúrát, a magyar
nyelvet.”134 Már-már heroikusként érzékelik azt a közösségért élı, folyamatosan cselekvı,
egyéni szempontokat háttérbe szorító magatartást, amely az etnikai identitás ébrentartása
érdekében munkálkodik. Olyan égı fáklyának, lánglelkő embereknek tekintik a tájházak
létrehozóit, fenntartóit, akik „a nemzet sötét idıszakaiban világítnak”, akik megjelölik az
elırejutás

útvonalait.

Ugyanakkor

egy

követésre

méltó,

eszményi

életideál

is

megfogalmazódik bennük: az ünnepi szférában elsajátított tudást a hétköznapokba beépítve
kellene tovább éltetni, annak fényében volna érdemes élni.
A beírások rendszerint köszönetnyilvánítással és áldáskéréssel záródnak. Erıt,
egészséget, hosszú életet, a lélekemelı munka folytatását, Isten áldását kívánják a
búcsúzkodó látogatók. Egy-egy jókívánság frazeológiája imádságos hangvételt tükröz.135

132

vö. Szacka 1998. 36.
„Szívem csordultig tele szép emlékekkel, eszembe jutott a gyermekkorom, a nagyanyám és minden, amire ı
tanított.” (Antal Mária vendégkönyvébıl)
134
„Az ırtornyok romba dıltek, a vonalat a térképeken máshová húzták. De mégis vannak ırhelyek és élnek
ırzık az igaz helyeken – mindannyiunk vigasztalására és ırzésére.” (Antal Mária vendégkönyvébıl)
135
„A magyarok Istene adjon erıt a küzdelmekben.
Boldogasszony Anyánk oltalmazzon a viharokban.
Mindezt kívánom imádságos szívvel
Magyar népünknek a nagy omlásban,
Csángómagyarjainknak a megmaradásért vívott napi küzdelemben,
133
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Többen a visszatérés ígéretével távoznak, a jövıben is töltekezni szeretnének „a
hely szellemével.”
A vendégkönyvek üzenetei a kezdeményezés létjogosultságát, társadalmi hasznát
erısítik fel, a megvalósítás értékjellegét, a látogatókra gyakorolt érzelmi, szellemi hatást
hangsúlyozzák, ami az alapítók számára visszaigazolásként, elismerı rábólintásként szolgál.
Ezek a véleménynyilvánítások lelkesítenek, segítenek a továbblépésben, ezek jelentenek
szimbolikus fizetséget a befektetett munkáért, az anyagi áldozatvállalásért. „Ez volt az évek
hosszú során, amibıl én lelkierıt vettem, ezek feldobtak, hogy milyen szeretettel és
érdeklıdéssel vannak az én munkám iránt. (…) Elıször ık kérték, hogy itt annyi szépet lehet
látni, szeretnénk valahova beleírni, s aztán hosszú idın át úgy éreztem, hogy ez nekem
fizetségül szolgál. Így tudom, látom, hogy más embereknek mi a véleményük rólam, a
munkásságomról, a győjteményemrıl. Olyan nagy élvezetem volt, amikor egy téli estén
hátrahoztam a vendégkönyvet, s jól esett látni, hogy vannak, akik értékelik a munkámat.
Nekem ez fizetségszámba ment. Erıt ad.” (Antal Mária) „Ezek a beírások erısítenek. S
egyben kritikus szemmel nézem a munkámat, s úgy érzem, hogy érték.” (Gál Irma)

6.4.5.2. A falubeliek nézıpontjai

A falubeliek a tájházteremtési gyakorlatot a közösség arcának a külvilág felé történı
pozitív reprezentációjaként értelmezik. A tájházakat tudatos arculatformálóként, a valódi
falukép forgalmazóiként látják funkcionálni, amelyek a reális értékrendszer közvetítése által
a települést méltó rangjára emelik. Ezáltal az értékfelmutató gesztus által mint távoli, elzárt
vidékek lakói, ık is bekerülhetnek az információáramlatba, ık is kapcsolatba kerülhetnek a
kívülrıl érkezettekkel. A falu értékeinek felmutatása méltósággal ruházza fel azt a térséget,
amelyben élnek, ilyenképpen mentális térképük lényegesen kitágul, saját környezetükhöz
való viszonyuk pozitív tartalommal telítıdik.
A tájházak a helyiek számára is tudásközvetítı szereppel bírnak. Olyan részleteket
idéznek fel a régió szokásvilágából, szellemi és tárgyi tudáskészletébıl, amelyek a
mindennapjaikban már javarészt megfakultak, és az ünnepélyesség, a ritualizáltság felé
mozdultak el. Számukra a hétköznapok kellékei már nem ugyanazt a funkcionális jelentést
töltik be, mint a szüleik, nagyszüleik életében. Az egykori használati tárgyak
S Máriának népe iránti szolgálatában.” „Ez a győjtemény olyan csoda, mint egy régi magyar imádság. Babba
Mária óvja, védje, segítse a gyimesi csángómagyar testvéreinket. (Antal Mária vendégkönyvébıl)
„Adja Isten, hogy még a mőalkotások hosszú sorát teremthesse meg a semmibıl, azazhogy a saját lelkébıl. Csak
elıre, mindig feljebb, mindig többet, mindig jobbat alkotni, úgy a saját, mint a népünk dicsıségére és
elımenetelére. Ámen.” (Máthé Ferenc vendégkönyvébıl)
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jelentésváltozáson136

mentek

keresztül,

a

gyakorlati

alkalmazhatóság

helyett

az

identitásjelölı, -erısítı funkciójuk a meghatározó.
A tájházak a helyi társadalomban önreprezentációs objektumokként mőködnek. A
lokális, etnikai önképet demonstrálják, eligazodási, viszonyítási pontként szerepelnek az
önmeghatározási folyamatok során.

6.4.5.3. A mediatizálás motívumai

A regionális, ritkább esetben a magyarországi sajtó egy-egy tudósítás, interjú,
részletesebb elemzés keretében tájékoztatja az olvasóit a tájházak létrejöttérıl, mőködésérıl,
tematikai irányultságáról. A beszámolók kitérnek a kiállított anyag győjtésének
körülményeire, a feladat áldozatokat igénylı természetére, a kiállítás rendezıelvének
bemutatására, a készséges fogadtatást, a szakszerő tárlatvezetést értékelik. A méltatások az
emlékhelyek kiterjedt vonzáskörzetét hangsúlyozzák, azt a zarándoklási gyakorlatot, amely a
legtávolabbi vidékek felıl a tájházak irányába szervezıdik.
Az emlékhelyek médiában történı megjelenítése egy olyan intézményes támogatási
gesztus, amely helyzetelemzı, hírnévteremtı törekvésével bekapcsolódik azok hatósugarának
kitágításába. Az újságcikkek méltatásai mintegy nyomatékosítják a tájházak társadalmi
hasznát és jelentıségét, implicit módon tehát azok felkeresésére, a kulturális reprezentáció
befogadására buzdítanak.
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A múzeumi tárgyak kontextus váltásáról, jelentésváltozásairól lásd még Kalocsai 1998. 200.
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7. FEJEZET
7. A népnevelés fogadtatása
A kutatás során a népnevelı magatartásformának a mikro és makro társadalomban
tetten érhetı fogadtatása a népnevelık benyomásai, a helyi közösségben készített interjúk, az
átadott kitüntetések, oklevelek alapján vált hozzáférhetıvé.

7. 1. Egyéni és közösségi reflexiók

A népnevelık saját közösségükben kifejtett tevékenységének meglehetısen
ambivalens fogadtatása van. A feléjük irányuló viszonyulásban mintha különválna az
egyszerő embereknek és az értelmiségi rétegnek a magatartása, illetıleg némi szembenállás
mutatkozik az általuk érzékelt reflexió, valamint a közösség által megfogalmazott
véleménynyilvánítások között.
A gyerekek, fiatalok rendkívül hálásak azért a tudásért, amelybe beavatást nyertek.
Úgy érzékelik, szellemi forrásaik reprezentálása kitágítja számukra a világot. A különbözı
rendezvényeken való fellépésükkor az addig átjárhatatlannak vélt falujuk határából újabb és
újabb fizikai térbe léphetnek be, ami szellemi-lelki távlatokkal gazdagítja az életüket.
„Nagyon büszke vagyok, hogy megtanultam azokat, amik voltak régen. Nagyon tetszik
nekünk, hogy az ismeretünk nagyobb lesz, hogy mi is egy faluval többet látunk.” (Sz. M.) „Jó
hogy van, aki tanítsa a gyermekeket, aki vigye, hogy lássanak, tudjanak, kicivilizálódnak,
elébb látnak, még vagy tíz lépéssel es, mint akik itt maradnak a faluban.” (L. K.) Számukra
tehát a kultúra ismeretének és forgalmazásának kézzelfogható haszna van, a tudás a
továbblépés eszköze, egyfajta mobilizációs csatorna. (Vercseg 1998. 31.)
Nyisztor Ilona nemcsak a fiatal nemzedék számára teszi lehetıvé, hogy az erdélyi,
magyarországi közönség elıtt megmutatkozhasson, hanem azoknak az idıs embereknek is,
akik teljes bezártságban élték le a mindennapjaikat, s akiknek ez a kilépés bizonyul életük
legörömtelibb eseményének. „Ha ı ne lett volna, mi Magyarországot nem láttuk lenne meg.
İ minket esszegyőjtött, mert tudta, hogy tudunk énekelni magyarul, tudta, hogy tudunk
táncolni régi táncokat. İ tanított minket ki. Pedig mi nem tudtunk írást, de tudtuk a régi
táncokat, a régi énekeket, s azért vitt münket Magyarországra. Még a parlamentbe es
béhordozott.” (E. A.)
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A tehetséges gyerekek szüleit a továbbtaníttatás vállalására biztatja, akik hálával
tudatosítják, hogy ezáltal gyerekük egy másfajta életformával azonosulhatott. „Az ı keze
közül kerültek ki. Meglátta, hogy az a leánka mit tud, s megmondta a szüleinek, hogy a
leánkát csapjátok elé. S most a szülei nem tudják, hogy köszönjék Ilonának, hogy a leánka
elément. S ez neki jól esik, hogy az ı keze után valaki kivilágosodott.” (L. J.) Az ı
fellépéseinek tulajdonítják, hogy Pusztinának neve van a világban. „Most tudják egyebütt es,
hogy van Pusztina, ahol csángó emberek vannak, még tartják a magyar nyelvet.” (S. I.)
Kezdeményezését teljesen egyedülállónak137 látják Pusztinában, ı az egyetlen, aki
szívügyének érzi az ének és tánckultúra módszeres tanítását. „İ volt az elsı, aki a fiatalokat
táncra kezdte tanítani. (…) İ az egyedüli, aki ezt tudta csinálni, más nem.” (Sz. A.) A
Nyisztor Ilonáról szóló recepciók tehát egy rendkívül egységes közösségi álláspontot
tükröznek. A megnyilatkozók úgy értékelik, hogy nevelı tevékenysége által a lokális
társadalomban változás, elırelépés történt, tanítványainak életvilága más irányba mozdult el,
mint amit a hagyományos életvezetési modell a település határai között elıírt. Úgy látják, a
nevelés gesztusa által felemeli, „kivilágosítja” a közösséget, új távlatok fele mutat.
„Kapaszkodik arra, hogy a népet tanítsa ki, hogy legyenek eszesebbek, okosabbak.” (H. M.)
Az oktatási programba való minél szélesebb körő bekapcsolódást a látókör kitágulásával, a
tudásnak, az anyanyelvnek a kilépés általi felértékelıdésével magyarázzák. „Nézem, hogy
most minél többen odaadják, szaporodik a csoport. Sokan mennek ki dolgozni más országba,
a már nem olyan hülyék, mint amilyenek voltak régebben.” (L. K.) Nyisztor Ilona a falubeliek
körében semmiféle ellenségeskedést nem tapasztal. Úgy érzi, tiszteletben, megbecsülésben
részesítik a munkájáért. Felmerül a kérdés, hogy ez a teljes körő elismerés vajon annak
tulajdonítható, hogy Pusztinából még hiányzik az a tétlen értelmiségi réteg, akinek szemet
szúr a közösségért tevékenykedı életmód?
Antal Máriát Gyimesbükkben a fiatalok és a szülık ugyanilyen típusú elismerésben
részesítik. A falubeliek kiváló egyéniségnek tartják, aki rég nem tapasztalt szellemi értékeket
közvetít feléjük. „Olyan jó érzés volt, hogy a gyermekek szülei olyan nagyra értékelték a
munkámat. Elıadás után meghívtak vacsorára, s elmondta egy idısember, hogy hatvan éve
nem volt ilyen az óvodában. (…) Az egyszerő emberek, a szülık annyira örvendtek, nem
tudták, hogy köszönjék meg, úgy örvendtek, hogy én foglalkoztam a gyermekeikkel, s
akartam, hogy valami legyen, hogy valami szépet mutassak meg a falunak.” Antal Mária a
kollegái részérıl azonban nem érzékel semmiféle elismerést az iskolán kívül végzett
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A gyerekek beszámolnak arról, hogy egyik esztendıben a sepsiszentgyörgyi Ségercz Ferenc furulyázni
tanította ıket. İ tehát kívülrıl egy bizonyos idıtartamra érkezett a faluba, ezért nem tekinthetı tevékenysége a
Nyisztor Ilonáéval azonosnak.
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tevékenységéért. Sokkal inkább a támogatás hiányával, az irigységgel szembesül. „Az akkori
iskolaigazgató egyáltalán nem segített, és nem élvezték, hogy én valamit csinálni akarok, és
ki akarok törni az egész régi rendszerbıl és mindenbıl. (…) Amelyik percen én próbáltam
valamit csinálni, azon a percen megjelent az irigység. Láttam egyes kollegáknak az arcán a
kétségbeesést, hogy ez valamit csinál, és mért akar kitörni a többi közül.” Önként vállalt
feladatai kiemelik a közösségbıl, ami olykor ellenérzést vált ki azokból, akik nem kívánnak
ezzel a fajta életformával azonosulni. Az ı cselekvı életmódja mintegy felnagyítja mások
semmittevését, ami gáncsoskodást, méltatlankodást von maga után. A volt iskolaigazgató
mint a magas kultúrába betolakodóról (v.ö. Lyons 2001) nyilatkozik róla. Úgy véli, Antal
Mária magasabb rendő szerepekkel azonosult, mint amire képességei, társadalmi helyzete
feljogosítják. Elítéli, „feltőnési viszketegség”-nek, „szereplésvágy”-nak minısíti a közösség
érdekében végzett tevékenységeit. „Kiérzem belıle a feltőnési viszketegséget,

a

szereplésvágyat. Én nagyon igényes vagyok egy színházelıadással kapcsoltban, egy filmmel
kapcsolatban. Ezért azt mondom, hogy kösse fel a gatyáját, aki ilyesmibe fog bele és nincs
meg a megfelelı felkészültsége. Bizonyos értékeket hordoz mindaz, amit tett, a fiatalság
összefogása, tánccsoport létrehozása, színdarab betanítása, ez mind népnevelı munka, ilyen
emberekre szükség van. De ha ı megállt volna azon a szinten, amihez meg van a megfelelı
felkészültsége, ha nem akart volna többnek látszani, mint ami ı valójában, akkor nem szólnék
egy szót sem. Több akart lenni, mint amire képes volt valójában. Nem volt meg a megfelelı
mőveltsége, olvasottsága, szakmai ismerete mindahhoz, amibe a fejszéjét belevágta.” (D. A.)
Meglátása szerint a népnevelı életforma szélesebb körő felkészültséget, szakmai tudást
feltételez, mint ami egy tanítónı birtokában van.138 Ez a típusú kirekesztı elittudat, elutasító
magatartás teljesen egyedülállónak bizonyult a kutatás folyamán. Az értelmiségi szféra
egyetlen megkérdezett képviselıje – polgármester, lelkész, író, költı, intézményigazgató –
sem tartja betolakodóként számon a közösségért önként, nemzettudatból feladatokat vállaló
népnevelıket.
Antal Mária munkájának reális hatását a fiatalok és a szülık viszonyulásmódjából
méri le. Az általuk tanúsított tisztelet, szeretet erısíti benne a meggyızıdést, mely szerint
intézményes elismerés hiányában is érdemes töretlenül dolgozni. „Én az egyszerő emberek
részérıl soha nem éreztem irigységet, durva megjegyzést. Ez is tartott meg tulajdonképpen,
amikor el voltam keseredve, a szülıknek a mosolya, az úton a tisztelet, amit tanúsítottak
irányomban. Aztán utána megértettem, hogy dolgozni kell anélkül, hogy várjad valakinek az
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vö. Bíró megjegyzésével, miszerint a kisebbségi elit diszkurzív szinten egységes ideológiát és retorikát
forgalmaz. Ha azonban az elit befele, a saját társadalom felé irányuló szerepeit vizsgáljuk, több szinten az erıs,
szinte kezelhetetlen megosztottságot, érdekellentétet tapasztalhatjuk. (Bíró 1998b. 59-60.)
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elismerését, s ha majd valaki elismeri a munkádat, az nagyon jól fog esni. Nem is érdekel,
hogy kinek mi a véleménye, a lényeg az, hogy kell dolgozzam.” Ugyanakkor határozottan érzi,
hogy a gyimesi hagyományok fennmaradásáért tett erıfeszítéseiért bekerül a közösség
emlékezetébe, hogy az általa felmutatott, tudatosított értékek majd rá fogják emlékeztetni a
tanítványait. „Én tudom határozottan, hogyha meghalok is, ezekrıl a táncokról, amiket én
tanítottam nekik, én fogok eszükbe jutni, tehát nekem kárpótolva van ezen a téren minden
ellenségeskedés. Én nekük csináltam, miattuk, az egész gyimesi emberekért.”
Gál Irma az elért eredményeire adott válaszként szintén érzékel némi rosszallást,
irigységet a szakmabeliek irányából. „Azt vettem észre, hogy a falu nagy része engem nagyon
szeret, mert nem tudok úgy az utcán elmenni, hogy két, három ember ne puszilgasson meg, ne
simogasson meg, ne ölelgessen meg. Viszont vannak olyan emberek, akik ezt valósággal rossz
néven veszik, s ha a nevemet hallják, hidegrázásuk van, s ezek a személyek, ha utánuk nézek,
a nagyravágyók, karrieristák, irigyek, rosszindulatúak. Olyan is volt, hogy a szövıkönyvemet
egy egész nagy társaság elıtt kihirdették, hogy kiadják, valaki megfúrta, s nem tudják kiadni.
Ezek az ellenségeskedések a szakma részérıl érkeznek. Az egyszerő emberekkel nincs gond.
Annyi támogatóm volt, három történelmi egyház támogatott, egy rakás szerény szakember
támogatott, akik nagymőveltségő, igaz emberek. İk mindig támogattak. A kicsinyes, törtetı,
irigy, rosszindulatú emberekkel van nekem állandóan problémám.”
A falubeliek véleménynyilvánításaiban azonban semmiféle elıítélet nem érhetı
tetten. Egybehangzóan a közösségi élet mozgatórugójának tartják, akinek önfeláldozással
sikerült a közösségi érdeket az egyéni érdekek fölé helyezni. Munkássága által azt valósította
meg, amit egy tanítónınek – különösen Erdélyben – kötelessége: a népmővészet oktatásán
keresztül a magyarságtudatot, a helytállást erısítette. Úgy tanított kézimunkázni, hogy az
valódi felüdülést, szellemi, lelki gyarapodást jelentett. Kedvességével, nyitottságával,
igazságérzetével lopta be magát az emberek szívébe, szavainak, tetteinek hatására egészen
személyes kötıdések teremtıdtek. Hivatástudata, akaratereje, közösségteremtı képessége, az
emberekhez való szeretetteljes viszonyulásmódja követésre érdemes életforma mindazok
számára, akik figyelemmel kísérik eredményeit. Jelenléte igazi áldás, kiváltság Alfalu
népének. „Nagyon szerencsésnek tartom Alfalut azért, hogy Irma nénit az Isten iderendelte.”
(H. I.)
Máthé Ferenc és családja a falu részérıl közömbösséget, szőklátókörőséget,
rosszindulatot tapasztalnak. Úgy vélik, a falubeliek nem értik, hogy az a tudás, ami a
birtokában van, az nem kizárólag az ı tulajdona, hanem a nemzet, a közösség
értékrendszerének a képviselıje. „Képtelenek felfogni, az apám életmőve nem fitogtatás,
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magamutogatás, nem önérdek, hanem a faluért, az egész székelységért küzdött legjobb tudása
szerint, fáradhatatlanul.” (K. G.) Hitük szerint más vidéken nagyobb tiszteletnek,
megbecsülésnek örvendene, boldogabb lehetne. „Szerintem messze nem kapja meg azt a
tiszteletet és elismerést a szőkebb környezetétıl, amit megérdemelne, és amit talán máshol
megkapna. Biztos zavarja, és elszomorítja, hogy ezeket a dolgokat ismeretlen emberektıl,
távoli helyeken mégis megkapja, magkapta, bárhol is fordult meg a világban. (…) Egy más
vidéken bizonyára sokkal boldogabb tudott volna lenni.” (M. Cs.) Máthé Ferenc igazi
szakmai elégtétele, hogy fiában látja életmőve folytatását, aki fogékony volt a mesterség
tökéletes elsajátítására.139
Máthé Ferenc mővészete azonban némiképpen beépült a falubeliek életébe. A
közösségi

megnyilatkozások

tükrében

tevékenysége

egyértelmően

megbecsülésnek,

elismerésnek örvend. Értékelik az alkotásait, tehetségét, munkaszeretetét. İt tartják a legjobb
vargyasi faragónak. „Vannak még más faragók is, de ık nem olyan felkapottak. Feri viszi a
prímet. Ferinél jobb nincsen.” (V. M.) „A faragást illetıen kitőnı, a figurális faragászat,
állati motívumok, rajzolás, vésıkezelés szempontjából. Jó arányérzéke van, szépen dolgozik,
tisztán dolgozik. İ a legjobb a faluban a faragászat szempontjából. A munkái bármikor,
bárhol megállják a helyüket. Arányosak, jól kidolgozottak.” (J. G.) Jellemével, megfaragott
tárgyainak tematikájával értékekre irányítja a figyelmet, szemléletet, azonosságtudatot
formál. „Amit ı megfaragott, azt a szívébıl faragta, a községhez főzıdik minden legendája,
mondája, s a magyar történelmi hısökhöz, nagy fejedelmekhez. Igaz magyar ember, s a
mővein keresztül azt próbálja az embereknek megmagyarázni, hogy igenis, itt voltunk, itt
vagyunk, itt leszünk, magyarok voltunk, s magyarok is maradunk. Nagyon nagy a magyar
érzete.” (T. R.) Megbecsülik emberi tartásáért, igazságérzetéért, tudásának átadásáért,
önzetlen közösségi szerepvállalásaiért. „İ nem fogadja el azt, hogy valaki ne mondjon igazat,
s a saját igazáért kiáll, ha nem tudom, mi van, akkor is. Az a régi, igazi székely, aki a
szavának áll, s mástól is azt várja el. A munkát szereti, tiszteli, az embereket szereti, tiszteli. A
közért nagyon sokat tett valamikor, mikor még fiatal volt, a falu sorsát a szívén viselte.” (T.
R.) Mindent összevetve, Máthé Ferenc életmőve példaértékő a közösség számára. Hiteles
népmővészként tartják számon, gerinces magatartása, alkotásai által gazdagodnak, emberi,
szakmai tudást sajátítanak el tıle.
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Máthé Ferenc más vargyasi fiatalokat is tanított fafaragásra, de ık egy idı után hálátlanok lettek, elfordultak
tıle. Amikor közöltem vele, hogy az egyik sikeres tanítványával szándékszom a Feri bácsi személyiségérıl
beszélgetni, akkor ı határozottan kijelentette: nem szeretné, ha az ı véleménye vele kapcsolatosan megjelenne.
Én pedig a kutatói etika alapvetı követelményének éreztem a kérését tiszteletben tartani. Ily módon nem
reprezentálható az a hatás, amit a tanítvány életében betöltött, de a távolságtartás semmiképpen nem a mestertanítvány viszony ragaszkodásáról, ıszinteségérıl beszél.
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István Lajost a korondiak a falu színes egyéniségének, élı emlékezetének tekintik,
akit az évtizedek alatt felhalmozott tudása miatt gyakran megkeresnek egy bátorító tanácsért,
segítı gesztusért. „Nagyon finoman tudta az embereket irányítani, itt-ott, nagyon sok
embernek tanácsot adott, ismert a falu régiségét, ismerte a falu birtokrendszerét, a családok
leszármazást, rokoni kapcsolatokat, szóval annyira ismerte a falut, hogy valóban mindenki
rákényszerült, hogy a tanácsát kikérdezze.” (L. L.) Elismerik, megbecsülik a sokoldalú
felkészültségét, olvasottságát. Tisztelettel, csodálattal beszélnek a kora ellenére is
meglehetısen szorgalmas, aktív életmódjáról. „S most es olyan szorgalmas, minden napra
kiszabja, hogy csinálok 20 pipát, akkor elolvasom az újságot, akkor írok, akkor veszek elé egy
könyvet, neki a napi programja nagyon ügyesen bé van osztva. Úgyhogy csak csodálatra
méltó, lehetne tanulni tıle, sokan tanulhatnának, ajajaj, a mai fiatalok.” (T. B. F.-né)
Mindazok, akik kollegiális, szomszédi, baráti, családi kapcsolatban álltak vele, emberséget,
becsületet, munkaszeretetet, az értékek megbecsülését tanulták tıle, ugyanakkor, ıt tekintve
példaképnek, érzékelhetıvé vált számukra saját szellemi határuk is. „Megtanultuk azt, hogy
még sok mindent nem tudunk.” (I. L.) Egyedülállónak, pótolhatatlannak tartják, akihez
hasonlót Korond már nem lesz képes adni a közösségnek, mitöbb Erdély-szerte is kevés
hozzá mérhetı egyéniséggel találkoztak. „Rendkívül nagy érték István Lajos a falu számára.
Nekem rengeteg tapasztalatom van, mővész ember lévén sokat jártam a világot, egész Erdélyt
összejártam, de nagyon kevés falu dicsekedhet ilyen emberrel, mint Korond.” (L. L.)
Az egyes népnevelık által érzékelt közösségi viszonyulást, valamint a falubeliek
megnyilatkozásait összevetve kettıs kép körvonalazódik. A belsı nézıpont olykor
kimondatlan, de rejtetten jelen lévı, máskor meg határozottan artikulált ellenséges, irigy
magatartást tudatosít. Ez a viszonyulásmód a munka gyümölcsének beérésekor, eredmények
felmutatásakor válik megtapasztalhatóvá. Természetesen ez a felhang egyénenként más-más
árnyalatot mutat. Van ugyanis, aki minden irányból támadást érez, van, aki teljes mértékő
elfogadást, más meg értelmiségiek és egyszerő emberek szerint differenciálódó attitődöt.
Ezzel az ambivalens belsı nézıponttal szemben a falubeliekkel készített interjúkból egy
erıteljesen homogén, elismerı, tiszteletteljes kép bontakozik ki. Vajon ezekben a
beszélgetésekben mért nem érhetı tetten a népnevelık által alkalmanként megtapasztalt
irigység? A megkérdezettek feltehetıen nem kívánnak a túlnyomórészt egységes
közvéleménnyel szemben nyilatkozni, az esetleges féltékenységüknek hangot adni.
Elképzelhetı ugyanakkor, hogy a kutatott alanyok táborában álló személynek tekintenek,
akivel szemben jobb óvatosnak lenni. Továbbá elıfordulhat az is, hogy nem a „problémás”
embereket

kérdeztem.

A

tornyosuló

kérdıjelek,

feltételezések

sorában
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megválaszolhatatlannak tőnik számomra a kérdés: egyáltalán felmérhetı-e egy kívülrıl jött
idegen számára a falu valódi viszonyulásmódja? A kutató jelenlétében ugyanúgy mutatkozik
meg a valóság, illetıleg ugyanaz a valóság mutatkozik meg, mint ami a saját, zavartalan
környezetében történik? A kívülrıl érkezı nem konstruálja újra a megfigyelhetınek,
rögzíthetınek vélt társadalmi helyzetet?

7. 2. Intézményesített elismerés. Oklevelek

A népnevelık közéleti, nevelı tevékenységükért díjakban, kitüntetésekben,
oklevelekben részesülnek. Az oklevelek retorikája a szolgáló életformát, a közösség szellemi
felemelkedéséért, a magyar kultúra ápolásáért vállalt áldozatos magatartást erısíti fel. Az
oklevelek jelentıs része egy-egy sikeres győjtıpályázatnak a méltatása. További rangos
kitüntetésnek számítanak a népmővészet mestere, az életmődíj, a díszpolgár cím, az Erdélyi
Magyar Közmővelıdési Egyesület díjai, amelyek rendszerint kiállítások, fesztiválok,
falunapok alkalmával, ünnepélyes környezetben kerülnek átadásra.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az oklevelek túlnyomórészt a falu határain
kívülrıl, a régióból, illetve a kulturális központokból, Kolozsvárról, Budapestrıl érkeznek.
Ez a kiterjedt irányvonal mintegy legitimálja az életmő széleskörő társadalmi, kulturális
értékét.
A vizsgált egyéniségek életében ezeknek az intézményes elismeréseknek
önbecsülést erısítı, cselekvésre buzdító hatásuk van. Ha a hivatalos szféra felfigyel a
tevékenységükre, ha azt értékesnek, kitüntetésre méltónak tartja, akkor érdemes még nagyobb
kitartással, lendülettel folytatni a megkezdett életutat.
Az oklevelek megbecsülését, a személyes életben betöltött kiemelkedı szerepét a
hozzájuk való viszonyulásmód jelzi. Egy részük a lakás egy jól látható pontján van
kihelyezve, a többi meg gondosan füzetbe ragasztva, dossziéba sorakoztatva, adott esetben
kiegészítı információkkal ellátva.
Az oklevelek ébren tartják az egyéni, családi, közösségi emlékezetet. A díszes
kivitelezéső, intézményi bélyegzıvel, aláírással ellátott kitüntetések az életmő tekintélyelvére
irányítják a figyelmet, a következı generációt pedig emlékezésre, tiszteletadásra, ugyanakkor
hasonló életforma választására sarkallják.
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7.3. A népnevelés hatása

A továbbiakban a népnevelésnek az egyes közösségekben tetten érhetı hatására,
visszhangjára vagyok kíváncsi. Arra, hogy hogyan fogadják a kezdeményezést a falubeliek,
engedik-e magukat megszólítani, van-e igényük arra a tartalmas életformára, amit felkínálnak
nekik. A falubeliekkel, a tanítványokkal készített interjúkból körvonalazódni látszik a
közösség magatartása, az az értékrendszer, ami a nevelés folyamán formálódott bennük.
A népnevelés egyik legkézenfekvıbb hozadéka a közösségformáló erı. Az együtt
tanulás, szórakozás által egészen mély emberi kapcsolatok, lelki barátságok szövıdnek. Az
ének-, tánc-, színdarabtanulás, a tárgyalkotás alkalmai, az irodalmi körök, kiállítások,
fesztiválok, tanulmányutak valóságos ünnepi együttléteket teremtenek, amelyek kiemelnek a
hétköznapok rutinjából, és erıforrásként szolgálnak a hétköznapi küzdelmekhez. „Az az este,
amikor ott voltunk a próbán, nagyon jól telt. Egész nap rohantunk, de amikor elmentünk
próbálni, egyet énekeltünk, egyet táncoltunk, s az ember olyan feltöltıdve jött el. Másnap
mindenki errıl beszélt, munkahelyen, utcán. Egy ilyen próba után másképpen fogtunk a
másnapi munkához. (Sz. E.) A tánccsoport által összehozta a fiatalokat. (…) Mindenki
boldog volt, jól éreztük magunkat, örvendtünk, hogy összejöttünk. Nemcsak az volt, hogy most
tanulunk valamit. Ott győltünk össze, ott volt a találka is.” (A. K.)
Általánossá válik a népi kultúra iránti érdeklıdés. Egyre többen figyelnek oda a
környezetükben még fellelhetı hagyományos folklórelemekre, és tartják fontosnak azok
győjtését, feldolgozását. Vannak, akik intézményes keretek között is bıvíteni szeretnék a népi
kultúrára vonatkozó tudásukat, így népfıiskolán, egyetemen néprajzot tanulnak. „Nagyon
sokan hozza fogtak, annyi néprajzos lett, hogy rengeteg. Mindenki néprajzos akart lenni,
mindenki magyarázott (…) Nagyon sokan mentek egyetemre is néprajzot tanulni.” (Gál Irma)
A népnevelés hatására a hagyományos lakáskultúra tárgyai újra használatba
kerülnek, a díszítımővészet motívumkincsei felelevenítıdnek, a megfakult ének- és
táncrepertoár újra aktivizálódik és beépül a gyakorlati tudáskészletbe. Az újra elsajátított
közösségi tudás presztízsértékkel társul, az önfelmutatás jelentıs kellékévé válik. A
hagyományhoz való kötıdés, és annak reprezentálása, azt a tényt közvetíti más tájegységek,
nemzetek irányába, hogy több évszázados, évezredes életszervezı modell van a közösség
birtokában, ami tekintéllyel ruházza fel a hozzá tartozókat. A hagyomány ismerete
egyszersmind a magyar identitás tükrözıje.
A lokális tudáskészlet színpadra, kiállítótérbe, nagyközönség elé állításának a
lehetısége, és annak elismerı, lelkes fogadtatása a közvetítık pozitív önértékelését fokozza.
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Kultúrájuk méltóságteljes megítélése kialakult ragaszkodásukat tovább erısíti. „A színdarab
is nagyon jó érzés volt, nagyon büszke voltam. (…) Nagyon örvendek annak, amit csinál. Ha
Mária néni ne lenne, akkor minket nem ismernek annak, akik vagyunk. Mindig úgy éreztük,
hogy a világ végén vagyunk. Hargitában nem voltunk jók, mert Bákóhoz tartozunk, Bákónak
nem voltunk jók, mert Hargita közel volt. (…) Most úgy kezdenek ismerni, amilyenek
vagyunk.” (A. E.) „Jó élmény volt, hogy meg tudtuk csinálni, elı tudtuk adni. Valamit meg
tudtunk mutatni magunkból, hogy itt az 1800-as években is éltek emberek, s a becsületesség,
igazságosság az emberek szívügye volt.” (T. É.) „Annyira boldogak voltak a szülık. S az volt
az érzésem, hogy a gyermekeken keresztül meg tudjuk fogni a szülıket. Az elsı elıadásnak
akkora hatása volt. Látták ıket a színpadon. Hallottam a szülıket, ahogy mondták, na nezd
meg, hogy talál a gyermeknek a szájába a magyar szó.” (Nyisztor Ilona) „S mikor látom,
hogy annyira szeretik, annyira odafigyelnek, s amikor jönnek, s kérdeznek, ez annyi erıt ad. S
bizalmat, hogy tényleg a mi kultúránk nem elhanyagolt. Érdekes, különös kultúra, amit nem
szabad elhagyni.” (Nyisztor Ilona)
A kézmőves mesterségeknek, a szellemi folklórkincsnek a birtoklása nem pusztán
szimbolikus, hanem gazdasági tıkét is mozgósít. A hagyomány gyakorlói számára
megtapasztalhatóvá válik a tudás egzisztenciális haszna, ami voltaképpen a tudás tekintélyét
szilárdítja meg. Egy-egy tárgynak az elkészítése, egy-egy versenyen, fesztiválon való
részvétel sok esetben kiegészítı pénzforrást jelent. Az elsajátított ismeretek tehát nemcsak
hírnevet, hanem alkalmanként gazdasági fejlıdést is biztosítanak a közösség tagjainak.
„Annyira boldogok voltak a gyermekek, hogy ık, amiért olyan szépen tudnak énekelni, kaptak
kazettafont. Nagyon büszkék. Jönnek, s mindent megtanulnak.” (Nyisztor Ilona)
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8. FEJEZET
8. A sajtó látószöge és értékítélete
A vizsgált népnevelık biográfiája egy külsı intézmény, a média által is
megszerkesztıdik. Az évtizedek folyamán összegyőlt méltatások egymás mellett olvasása
által körvonalazódik a méltatott személyiségek élettörténete. Az újságcikkek voltaképpen
alátámasztják, megerısítik az élettörténeti narratívát. A kívülrıl érkezı legitimáló gesztus
erejével hatnak. Azt bizonyítják, hogy az egyén által fontosnak tartott élettörténeti
mozzanatok a társadalmi nyilvánosság számára is jelentıséggel bírnak. Megvalósításaikat
olyan információknak tekintik, amik a példaadás erejével életmodellként mutathatóak fel.
A média reprezentációja, akárcsak az emlékezés, az élet eseményeinek felidézése
egy válogatási folyamat terméke. A beszélgetés során az újságíró számára hozzáférhetıvé
válik a kérdezett személyiség életének egy aspektusa, amibıl ı meghatározott koncepció
szerint szerkeszti meg az olvasóközönségnek szánt kivonatot.
Az újságcikkek vizsgálata kapcsán az alábbi kérdések foglalkoztatnak. Milyen
motívumok mentén szervezıdik meg a média reprezentációja? Mi motiválja az újságírót
ennek elkészítésére, közzétételére? Milyen alkalmakkor, minek ürügyén történik meg a
mediatizáció? Milyen mőfajokban, hangnemben rekonstruálódik az életpálya? Vajon mi
irányítja az egyes korszakokban való hangsúlyosabb odafigyelést az egyéniség életmővére, és
más korszakokban mi számolja fel a kíváncsi érdeklıdést? Mi az oka a hasonló intenzitású
életmővek fokozottabb avagy kisebb mértékő publicitásának? Milyen vonzáskörzető lapok
teremtenek a bemutatott egyéniségek számára nyilvánosságot? Az egyén számára milyen
jelentısége van a nyilvánosság elıtti megmutatkozásnak? Hogyan viszonyul a megjelent
méltatásokhoz? Megırzi-e ıket, milyen utóéletet szán nekik?
8.1. Az újságcikkek motívumai,140 hangneme, mőfajai

A média beszédmódja valójában ugyanazon narratív modell mentén mutatja be egyegy életút forgatókönyvét, mint az egyén által verbalizált élettörténet. Egy rendszerint
ifjúkortól induló és a jelen pillanatáig ívelı skálán az életpálya fontosabb állomásait, az elért
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eredményeket veszi számba, azokat méltatja. Ebben a tartalmilag, formailag azonos
modellben kétségtelenül a sikertörténet hangja erısödik fel.
Az újságíró a bemutatott egyéniségnek olyan emberi, szakmai képességeire,
viszonyulásmódjaira, problémamegoldó stratégiáira irányítja az olvasó figyelmét, ami
követésre érdemes életmintaként szívlelendı meg. Mivel egy-egy alkotó, teremtı életút
értékelésére vállalkozik, természetszerően maga az alkotási folyamat kerül az ismertetés
homlokterébe. Az alkotási folyamat meg következetesen a hagyományırzés kontextusában, a
megmentés, átörökítés fogalmak mentén tematizálódik.
A hagyományos motívumok, díszítıelemek, technikák ismerete alapvetıen
meghatározza a bemutatott személyiségek életformáját. Tudásuk, képességeik jelentıségének
felismerése értékırzı életvitelre sarkallja ıket. Tudatosan tanulmányozzák a vidékre jellemzı
hagyományelemeket, díszítési formákat, a néprajzi szakirodalmat, a lokális, regionális tudást
győjtések során örökítik meg. Ugyanakkor tradicionális keretek között maradva a
hagyományos formanyelvet a megváltozott igények szerint alakítják, újabb és újabb
változatokat teremtenek. A kollektív emlékezetben lassan elhalványuló folklórtudást
megırzendı kincsként, örökségként értelmezik, amelynek a fiatal generáció felé történı
közvetítéséért felelısséget, hivatástudatot éreznek.141
Az újságcikkek hangsúlyos tematikai pillére a személyiségek tehetségének,
tudásának méltatása. Többlettudásukat értékelik, amely a közösség kiemelkedı, egyedülálló
egyéniségeivé avatja ıket.142 Sokoldalú képzettségüknek, érdeklıdési körüknek igazi érdeme

141

„Gyermekkoromban mindig nagy élvezettel hallgattuk az idısebbek meséit, történeteit. Ma viszont a szülık
nem sokat törıdnek azzal, hogy átadják a fiataloknak ezt az értékes örökséget. Pedig nem szabadna e kincsnek
elveszniük. Ha nincs gondunk arra, hogy a gyermekek, a mostani ifjak megismerjék a mondáinkat, akkor
nemcsak ık, unokáik, dédunokáik is csak a modern táncokkal maradnak. De ilyesmi az egész világon van, ám
sehol másutt nincs vargyasi monda. Nevelı hatásuk szintén fontos. A mondákból azt is megtudhatják, hogy
elıdeinknek sem volt rózsás az életük. Keményen, becsületesen kellett dolgozniuk, olykor-olykor derekasan
küzdeniük a megélhetésért, a megmaradásért. Ezért örvendek annak, hogy elég sok fiatal látja ezeket a
munkákat és ismeri meg az általam megörökített mondákat.” Máthé Ferencet Mátyás Árpád idézi (1982. 05. 18.)
„Lassan elfelejtıdnek a régi dalok, szokások, mondások, játékok, s egy-két évtized múltán már hírmondónak
sem marad. Az öregebbje kihal, a fiatalokat pedig nem nagyon érdekli a volt, csak a van és a lesz izgatja.
Gondoltam, kár lenne veszni hagyni a régi kincseket. (…) Nem várhat az ember felkészült szakemberekre. Ki
tudja, mikor jönnek erre is, ha jönnek, s akkor már vagy lesz, aki emlékszik a régi dolgokra, vagy sem. Én
összeírtam, amit csak föllelhettem…” István Lajost Molnos Lajos idézi (Utunk 1974. 10. 11.)
142
„Sóvidéki mindentudó (…) ı a kistáj népéletének legjobb szakértıje.” István Lajosról írja Oláh István
(Romániai Magyar Szó 1994. 06. 29.)
„Ifjúkora óta értelmes életet élt, jobbára szülıfaluja – Korond – szolgálatában töltötte mindennapjait. Egy
idıben ı volt Korond közéletének mindenese. Irányította a termelést a kerámiagyárban, jelen volt a
közmővelıdésben, irodalmi életben, győjtötte és írta a népszokásokat, a korondi aragonit és kerámia történetét,
néprajzi tanulmányokat közölt tudós professzorok által szerkesztett folyóiratokban. Ma is szerkesztıségi tagja és
munkatársa a közkedvelt korondi kulturális folyóiratnak, a Hazanézınek.” István Lajosról írja Komoróczy
György (Hargita Népe 2000. 10. 28.)
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abban rejlik, hogy azt nem önmaguk számára tartogatják, hanem készek önzetlenül a
közösség szolgálatába állítani. Kitartó munkával szerzett ismereteik széles körben
hozzáférhetıvé válnak. Tanfolyamok, elıadások, tapasztalatcserék, mőhelymunkák, táborok,
kiállítások alkalmával az érdeklıdık megtanulhatják, gyakorolhatják a hagyományos népi
kultúra megjelenítési, elıállítási formáit. A Nyisztor Ilonáról szóló méltatások tematikai
elemei a többi újságcikkhez képest újabb szempontokat érintenek. Tulajdonképpen nem is
annyira az ı személyisége, teljesítményeinek számbavétele képezi az írások szervezıelvét,
hanem túlnyomórészt – különösen a finnországi fellépése alkalmával megjelent hat
tudósításban – politikai, történelmi, kulturális helyzetismertetésrıl olvashatunk. Ebben a
megközelítésben a csángó népcsoport árvasága, mellızöttsége, kiszolgáltatott sorsa, a magyar
nyelv korlátozott használhatósága, az anyanyelvhasználat jogáért folytatott küzdelme, a
hatalom asszimilációs törekvései a problematizált motívumok. A csángókról való beszélés
erıteljesen patetikus nemzetféltı hangvételben történik, „az utolsó óra”, a templom és iskola
elvesztésének toposzait idézve.143 Ugyanakkor az újságcikkek mitizálják, heroizálják a
csángók saját kultúrájukhoz való viszonyulásmódját, folytonos küzdelemként értelmezve
annak megırzését, jelenbe történı átörökítését.144 Egyes szerzık más kisebbségek – finnek,
lappok – nyelvével, kultúrájával, társadalmi helyzetével állítják párhuzamba a csángó
etnikumot, megoldási stratégiákon gondolkodnak. Az Európai Unió intézményében látják a
kiutat, ami rá fogja kényszeríteni Romániát a kisebbségi jogok tiszteletben tartására.
Megfogalmazódik a nemzetmentés, a szolidaritás gondolata, amely szerint „az erıs finnugor
népeknek

segíteniük

kellene

kisebb,

elveszendıben

levı

rokonaikat,

hogy

fennmaradhassanak, és gazdagíthassák Európa kulturális térképét.” (Isohookana-Asunmaa)
A méltatások érzelmi húrokat pengetve számolnak be Nyisztor Ilona külföldi fellépéseinek
meghatódott, elérzékenyült fogadtatásáról. „A hideg vér felforrósodott a zene hallatán”.
Népdalainak eredeti, tiszta csengése, balladai hangvétele könnyeket csal a külföldi magyarok
szemébe.
Az újságírói nézıpont a közösség értékítéletét, viszonyulásmódját is láttatja.
Érzékeli, hogy a szellemi, szakmai tudást és azok lenyomatait, a megjelent írásokat,
könyveket, népmővészeti alkotásokat, létrehozott tájházakat, a nevelés gesztusát, az
intézmények által odaítélt kitüntetéseket, díjakat, okleveleket a lokális társadalom
elismeréssel, megbecsüléssel fogadja.
143

Ilyés Sándor az 1989 utáni erdélyi magyar sajtó csángókról szóló beszédmódját vizsgálva szintén az
emocionális töltető nyelvezetre, az érzelmi hangvétel dominanciájára hívja fel a figyelmet, amely egységesen a
sorvadó, szenvedı magyarság képét jeleníti meg. (Ilyés 2006.)
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A publicisztika csángó kultúrát átideologizáló gyakorlatáról lásd Peti megjegyzéseit. (Peti 2006. 133.)
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Az életpályákról különféle mőfajokban olvashatunk. Esszé hangulatú méltatás,
születésnap, nyugdíjazás alkalmával megjelent köszöntés, interjú, könyvismertetı, laudáció,
eseményrıl tájékoztató hír, tudósítás szövegkörnyezetében értesülhetünk egy-egy életút
megvalósításairól.
Az újságcikkekben egyidejőleg több elbeszélıi perspektívát ragadhatunk meg. Az
újságírói hanggal a bemutatott személyiség megnyilatkozása, illetıleg a mások méltatásaiból
beidézett értékelések váltakoznak. A szerzık nagyfokú elismeréssel, csodálattal tudósítanak
az életpályákról. Nosztalgikus hangvétellel merengenek el annak a másik világnak, másik
értékrendnek a gazdagságán, amit ezek az egyéniségek képviselnek, közvetítenek a
környezetük felé, ugyanakkor hiányként, veszteségként értelmezik az egykori tudás, életvitel

11. ábra

egyre inkább elhalványuló jelenlétét.
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12. ábra

Az egyes életmővekrıl a helyi, regionális, országos, magyarországi és nemzetközi
vonzáskörzető lapok tudósítanak.145 A méltatások minden bizonnyal a pozitív példamutatás
szándékával íródnak. A szerzık követésre méltó, a népi, nemzeti kultúra, a közösség
szolgálatának szentelt életutakat mutatnak fel a lokális, regionális, nemzetközi nyilvánosság
számára, s ezzel a gesztussal mintegy legitimálják annak presztízsértékét, társadalmi hasznát.

8.2. A publicitás korszakai

Amennyiben az újságcikkek gyakoriságának ábráit (7–11. ábra) egymásra vetítjük,
nyomon követhetjük a népnevelık életmőveire történı odafigyelésnek az idıbeli tendenciáját
(13. ábra). Ebbıl az összesítésbıl egy meglehetısen egységes gyakorlat olvasható ki. A sajtó
az 1970-es évek elejétıl egyre fokozódó érdeklıdést mutat a népmővelı tevékenységet
folytató egyéniségek életének reprezentálására. Ebben a periódusban a ’79,’80-as esztendı
mutatja a legmagasabb publicitást, innentıl ’83-ig lassan csökken, majd ’a 83-as esztendıtıl
’91-ig hirtelen elhallgat a méltatások hangja. ’91-tıl napjainkig pedig ismét erıteljes
érdeklıdés tapasztalható a sajtó részérıl az egyéni életpályák iránt. ’91-tıl ’94-ig újra
megugrik a publikációk száma, néhány évig lankad, majd 1999-tıl páratlan intenzitással
folytatódik az életutak mediatizációja. Ez a jelenség alátámasztja azt a folyamatot, amit az
életpályák összesített görbéjénél – társadalmi-politikai háttér – is figyelemmel kísérhetünk
(lásd 9.5. alfejezet, 28.ábra).
Szembeszökı jelenség, hogy a pusztinai Nyisztor Ilona és a gyimesbükki Antal
Mária tevékenységét csak ’93-tól, illetve ’99-tıl kezdi el ismertetni a sajtó, a többi
személyiséghez képest lényegesen visszafogottabb gyakorisággal. Míg a gyergyóalvalfi Gál
Irmáról 44, a korondi István Lajosról 40, a vargyasi Máthé Ferencrıl 44 tudósítás jelenik meg
az újságok hasábjain, addig Nyisztor Ilonáról 15, Antal Máriáról pedig mindössze 10
méltatást olvashatunk (7–11. ábra). Ennek az alacsony publicitásnak az oka feltehetıleg
abban keresendı, hogy a csángó asszonyok ezeken a településeken az erdélyi
közmővelıdéstıl

145
Megyei Tükör, Cuvîntul Nou, Igazság, Mővelıdés, Falvak Dolgozó Népe, Új Élet, Magyarországi Rádió és
televízió újság, Jugoszláviai Magyar Szó, Lobogó, Hét, Népszabadság, Békés Megyei Nap, Krónika, Intarzia,
Völgyfutár, Erdıvidék, Népújság, Napló, Háromszék, Hírmondó, Tábori Krónika, Népi mesterek, Kortárs
Magyar Népmővészeti Alkotások, Hargita, Hargita Népe, Romániai Magyar Szó, Udvarhelyszék, Vörös Zászló,
Utunk, Munkásélet, VacanŃe Harghitene, Elıre, InformaŃia Harghitei, Dolgozó Nı, Ifjúmunkás, Falvak Népe,
Gazeta de Bacău, Deşteptarea, XVI. kerületi fórum, Bihari Napló, Kisalföld, Kisharang, Nyugat-Balaton, Új
Ember, Új Nı, Haapavesi Folk, Keskiviikkona, Perjantaina
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13. ábra

elszakítva élnek, olyan falvakban, ahol hiányzik a helyi, regionális magyar nyelvő sajtó,
következésképpen csupán a megyei román, valamint a magyarországi és nyugati lapok
népszerősítik példaértékő életmódjukat. Ezek is csak a ’90-es évek után figyelnek fel rájuk,
amikor a népnevelık már szabadabban reprezentálhatják az addig összegyőjtött értékeket (ld.
Antal Mária tájháza), illetıleg vállalhatnak oktató-nevelı tevékenységeket. Saját vallomásuk
és elért eredményeik tanúsága szerint azonban ez a fajta mellızöttség nem töri le
munkakedvüket, továbbra is töretlen lelkesedéssel végzik közösségi feladataikat.
A Nyisztor Ilonáról és Antal Máriáról megjelent sajtóanyagot vizsgálva tehát
megállapítható az az általános érvényő következtetés, hogy az 1989-es romániai
rendszerváltás egy olyan korszakhatárnak bizonyul, amikor a csángó kérdés fokozottan a
figyelem középpontjába kerül. Ez a kitüntetett érdeklıdés tükrözıdik a publicisztika, a
tudományos kutatások témaválasztásán, valamint a csángó kultúra rendezvényszerő
megjelenítésének alkalmain.

8.3. Az újságcikkek utóélete

A megjelent méltatások a vizsgált személyiségek életében kiemelt jelentıséggel
bírnak. Az egyének ragaszkodnak a róluk szóló reprezentációkhoz. Személyes kötıdést
alakítanak ki velük: kivágják és megırzik ıket, füzetbe ragasztják vagy dossziéba győjtik,
információkkal egészítik ki, feltőntetik az újság címét, a megjelenés idejét, kiemelik a
nevüket, ha hibát találnak a cikkben, kijavítják. Az újságcikkeket a lakás egy reprezentatív
pontján helyezik el, az életükre kíváncsi érdeklıdıknek megmutatják, a kutató rendelkezésére
bocsátják. Úgy tekintenek ezekre a reflexiókra, mint az életvitelükre rábólintó elismerésre,
mint egy intézményes legitimációra, amely értékesnek, példaértékőnek, a nyilvánosság
számára felmutatandónak ítéli a megtett életutat. Ezek az értékelések olykor erıforrásként,
bátorításként szolgálnak a további önzetlen feladatvállalásokhoz, a közösséget nevelı
életforma létjogosultságához.
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9. FEJEZET
9. A népnevelı személyiség
9.1. A népnevelık személyiségjegyei a lokális közösség és a családtagok
megnyilatkozásaiban

A kutatás során igyekeztem tetten érni azt a társadalmi attitődöt is, amely az
egyéniségekkel kapcsolatosan a közösség értékítéletében megfogalmazódik. Ez a
viszonyulásmód

a

családtagokkal,

illetve

falubeliekkel,

barátokkal,

kollegákkal,

tanítványokkal készített interjúk által vált hozzáférhetıvé.
A vizsgált alanyok falujában a családtagok emlékezésein kívül tizenkét interjúalany
válaszait rögzítettem. A személyiségükkel kapcsolatos emlékekrıl, tulajdonságaikról, a
közösség életében betöltött szerepükrıl, tevékenységük megítélésérıl érdeklıdtem.
A falubeliek megnyilatkozásai szerint Antal Mária megértı, elfogadó szeretettel,
barátságos gesztusokkal, kedvességgel, fiatalos lendülettel, lelkesedéssel és végtelen
türelemmel toboroz a kultúra ügyének híveket. Munkabírása, kitartó akaratereje, hite,
faluszeretete ad lendületet ahhoz, hogy elképzelései valósággá váljanak. S közben állandó
kapcsolatban él a közösség tagjaival, jó tanácsaival, vigasztaló szavaival a nehézségek
elviselésére biztatja a megfáradt, elkeseredett embereket. Szorgalmat, ember- és
munkaszeretetet, segítı lelkületet tanulnak tıle, amit igyekeznek beépíteni saját életvitelükbe.
Meggyızıdéssel állítják, hogy egyedülálló személyiség a falu életében, a közösségért vállalt
cselekedeteinek nincsen semmiféle elızménye.146
Ha az Antal Mária személyiségének motívumairól készített grafikont értelmezzük
(14. ábra), akkor szemléletessé válnak azok a tulajdonságai, amelyekkel életpályája
körülírható. A megkérdezettek életének legjellemzıbb vonásaként a szeretetet említik.
Szeretettel fordult a környezetéhez, baráti kapcsolatokat teremtett, így a tulajdonképpeni
nevelés járulékos mozzanata a bizalom megalapozása, mások meghallgatása, biztatása,
bátorítása.

146

„Az, amit csinál, olyan dolog, amit mostanig senki nem csinált meg.” (A. E.) „Se pap nem tudta
megszervezni ezt, se polgármester.” (G. M.)
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14. ábra
Folyamatosan tevékeny életmóddal, kitartó szorgalommal tanította a közösség
tagjait. Kedves, „jóságos” viszonyulásmódja tiszteletet, megbecsülést vált ki a falubeliekben.
Türelmes, segítıkész alkata a szociális problémákra is érzékeny, így jogos a népszerősége a
helyi társadalomban. Öntudatos, magabiztos jellemével nyugodtan, megfontoltan végzi
vállalt feladatait. Okosnak, tehetségesnek, jó szervezınek, önzetlen embernek tartják.
Egyetlen negatív minısítés rendelıdik személyiségéhez, a 7.1. fejezetben említett egykori
iskolaigazgató részérıl, aki szereplésvággyal címkézi Antal Máriának a falu érdekében
végzett tevékenységi körét.
Ha a falubeliek, illetve a családtagok által megfogalmazott személyiségjegyeket
összevetjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindkét csoport hasonló tulajdonságokat
hangsúlyoz. Mindkét irányból érzékelhetıvé válik munkabírása, kedves, szeretetteljes
magatartása, mind a két közeg tanul tıle. Tanácsait, vigasztalásait a közösség tagjai
erıteljesebben megtapasztalják, szintén ık méltatják türelmes, öntudatos, tehetséges, jó
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szervezı, önzetlen személyiségvonásait. A család perspektívája a falubeliek irányából érkezı
tiszteletet, népszerőséget, valamint a letisztult, nyugodt életutat tudatosítja.
Gál Irma önzetlen életszemléletének tulajdoníthatóan Gyergyóalfalu neve mellé a
népmővészeti örökség is hozzárendelıdik, tudása tanítványaiban él tovább. Fáradtsággal,
betegséggel nem törıdve, erıs akarattal, kitartással dolgozott kitőzött céljai elérése
érdekében. „Tudta, mit akar, harcolt azért, amit szeretett volna, nem ismert akadályt, minden
akadályt leküzdött annak érdekében, amit szeretett volna csinálni. Nem az kötötte le, hogy fáj
a lábam, hanem függetlenül a fizikai erınlététıl dolgozott a közösség érdekében.” (I. E)
Képzettségébıl adódóan nem formál magának jogot az egyszerő emberektıl való
távolságtartásra, bárkivel megtalálja a közös hangot. „Tisztességmegadó, bármilyen egyszerő
emberrel szívesen elbeszélget, nagyon kedves.” (K. I.) Jellemét a szikla egyenességéhez,
szilárdságához hasonlítják. „A hatalmas sziklát nem éri a szél, nem borítja fel, esetleg fúj
mellette. Úgy érzem, hogy Irma néni egy nagy szikla itt Alfaluban.” (H. I.)
Gál Irma életútjának legszembeszökıbb pozitívumát (15. ábra) a meggyengült
egészségi állapota ellenére is aktív, kitartó, a közösség érdekében vállalt feladataiban látják.
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Folyamatos önképzése, tudásának halmozása nem öncélú tevékenység, hanem valójában a
közösség gyarapodik általa, miközben ismeretei minden érdeklıdı számára hozzáférhetıvé
válnak. Elért eredményeit az akadályokat leküzdı akaraterejének tulajdonítják. Igazságos,
következetes, szeretetteljes nevelıi módszereket alkalmaz. Tisztelik nyitott, sokoldalú,
önzetlen személyiségéért.
A falu vezetı egyéniségének, mozgatórugójának tartják, ami kedves, komoly
megjelenéső, magabiztos életformájának a gyümölcse. És végül segítıkésznek, okosnak
jellemzik.
Gál Irma családtagjai közül csak az egyik fiának a válaszai állnak rendelkezésemre,
így a család szemléletmódja nem mutat eléggé árnyalt képet. Az egyértelmő azonban, hogy a
fia véleménye mintegy felerısíti a közösség megnyilatkozásait. Voltaképpen ugyanazokat a
tényezıket látja meghatározónak az édesanyja életében, mint amit a falubeliek fogalmaznak
meg. Az ı benyomásai tulajdonképpen ráépülnek a közösségi viszonyulásra, nem láttatnak
újabb árnyalatokat.
István Lajos (16. ábra) kiegyensúlyozott, következetes, szigorú személyiségével úgy
nevelte a kerámiagyár munkaközösségét, hogy közben meg tudott maradni illemtudó, kedves
vezetınek. Nem diktatórikus tekintélyelvvel tanított, fegyelmezett, hanem egy-egy viccel,
barátságos vállveregetéssel. „Örökké vicces volt, mint most es. A viccel mindent elüttetett, ott
hiba nem volt. İ megmondta, hogy ezt nem úgy kellett volna, úgy kellett volna, aztán a végére
valamit

mondott,

s

avval

már

elboronálta.”

(T.B.F.)

Minden

egyes

ötletével,

megvalósításával a fejlıdést szolgálta. Kész volt meghallgatni, felvállalni munkatársai
gondját, panaszát, és ahol tudott, segített.
Háttérben maradó, nem az elismerésért, dicsıségért tevékenykedı lelkülete által úgy
sikerült vezetı pozíciót betöltenie, szemléletet formálnia, értékeket átadnia, hogy fel sem tőnt
a

kommunista

hatalom

számára

mint

eltávolítandó,

rendszerellenes

személyiség.

Győjtéseinek hatására másokban is felébred a népi kultúra iránti érdeklıdés. Van, aki
segítséget kér tıle egy-egy téma feldolgozásához. „Én a Lajos bácsi biztatására kezdtem
néprajzoskodni, ı volt az én indítóm. (…) Ennek a falunak a múltjából nincs olyan terület,
amit ne dolgozott volna fel. Akármilyen kérdéssel elakadok, ide kell elıször jönnöm.” (Sz. L.)
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16. ábra
Egyetlen negatív jelzıt sem társítanak jelleméhez. A visszaemlékezésekben hét
alkalommal hangzik el a „nem mondhatok semmi rosszat róla” mondatszerkezet.
Családtagjai számára aktív életmódja, pontossága, rendszeretete, kellemes, jó
kedélyő természete a meghatározó. Úgy érzékelik, személyisége a helyi társadalomban
feltétlen tiszteletnek, megbecsülésnek, népszerőségnek örvend.
Máthé Ferenc életmőve a közösségi megnyilatkozások tükrében (17. ábra)
egyértelmően elismerést vált ki. Pozitívumként érzékelik, hogy alkotásain keresztül Vargyas
bekerült a világ tudatába, hogy turisták ezrei keresik fel, kitágítva ily módon a község
határait. A feléje irányuló figyelem mintha kiemelné Erdıvidéket a regionális
elszigeteltségbıl. „Vargyason sohasem éreztük magunkat a világtól elszakítva, éppen a
népmővészete miatt. A ’70-es, ’80-as években nem volt olyan hét, hogy ne jöjjenek nyugatról
is. Behozták az újdonságokat, a levegıt, szóba állhattunk.” (G.O.A.) A legáltalánosabb
kifejezés, amivel Máthé Ferenc életének negatív vonásait jelölik, az a makacs székely. E
miatt a tulajdonsága miatt került szembe nem egyszer a falubeliekkel, a vezetıséggel. Az
igazságtudata, saját határozott meggyızıdése, a minden körülmények között megmondom a
magamét magatartása rendszerint konfliktusok forrásául szolgált. „Sokszor sajnáltam a
nyakasságáért, a makacsságáért, amit a környezettel szemben, vagy az akkori állami
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17. ábra

hatalommal szemben tanúsított. (…) Eléggé nehezen lenyelhetı egyéniség a falutársai
számára. Éppen az igazságérzete miatt. Mindig akadt kisebb nézeteltérés, mert megmondta az
igazat.” (G. O. A.) „Feri bácsi olyan keményfejő székely, aki tud egy irányt, s abból nehezen
tér ki. Meggyızni ıt semmirıl sem lehet. Az ı meggyızıdését megváltoztatni nem lehet, ha ı
egyszer azt mondja, hogy á, akkor á, hiába magyarázod, ı kitart mellette. Aztán általában
mindenkiben talál hibát, saját magát nem nagyon szokta kritizálni, általában problémája van
mindenféle vezetıséggel.” (J. G.) Mindent összevetve, Máthé Ferenc életmőve példaértékő a
közösség számára. Hiteles népmővészként tartják számon, gerinces magatartása, alkotásai
által gazdagodnak, emberi, szakmai tudást sajátítanak el tıle.
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Ha együtt szemléljük a közösség és a család megnyilatkozásait, meggyızıdhetünk,
hogy

a

legalapvetıbb

jellemvonásait

illetıen

összecsengnek

a

vélemények.

A

leghangsúlyozottabb tulajdonságát, a makacsságot, a családtagjai is ugyanolyan arányban
említik meg, mint a falubeliek. Egyformán becsületes, egyenes embernek tartják.
Igazságérzetére a falubeliek nyomatékosabban utalnak, míg a közösség érdekében végzett
önzetlen munkát a családtagjai erısebben érzékelik. Érdekes, hogy vicces természetére csak a
fia utal. Feltehetıen ez az adottsága csak a hozzá közel állók számára mutatkozik meg. A
mővésszel nap mint nap együtt élı családtagok tehát hasonlóan látják személyiségjegyeit
azokkal, akik néhány utcával távolabbról szemlélik életét, megvalósításait.
A Nyisztor Ilona és tanítványai között kialakult viszonyra nem az intézményszerő
tanár-diák hierarchia merevsége jellemzı, hanem egy olyan baráti kötıdés, amely érzékeli a
nevelés célját, értelmét. A vele együtt eltöltött óra igazi örömforrást jelent. „Ilonka néni
olyan, mint az édesanyám, nagyon kedves asszony. (…) Nagyon jól eltelik az óra. Szeretem,
és gyorsan telik. (…) Nekem, mikor vele van órám, boldogabb vagyok.” (K. K.) A diákjai
nagyfokú szeretettel, már-már rajongással várják, hogy újabb énekeket, táncokat
tanulhassanak tıle. „Az nagy baj lenne, ha nem tartaná meg az órákat, mert nagyon szeretik a
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gyermekek. Mindenki vigyorog, mikor a kapu megnyílik, felállnak. Amikor meglátják,
mondják, hogy jön Ilonka néni. Visszaülnek, s olyan csendben várják. Nagyon szeretik.” (Sz.
A.)
Nyisztor Ilona személyiségéhez (18. ábra) leggyakrabban a jó, illetve erıst jó
asszony jelzıs szószerkezet társul. Ezt követıen a tıle való tanulás lehetıségét, annak az
életükre gyakorolt pozitív hatását, valamint tehetségét hangsúlyozzák. Jelleme tiszteletet vált
ki környezetében. Tanáccsal látja el, megvigasztalja a gondterhelt embereket. Türelemmel,
kitartással neveli a gyerekeket, fiatalokat, ugyanakkor segítıkészséget is tanúsít a közösség
tagjaival szemben, akik az önzetlenségével, kedvességével, szeretetével szembesülhetnek. Az
életét figyelve szavak nélkül is átöröklıdik az az értékrendszer, ami példaértékő magatartását
formálja. „Azt tanultam tıle, hogy a szeretetet adni kell, nem várni. Majd jön az magától, ha
jönnie kell. Megtanultam, hogy a társadalomban, meg az életben mi visz minket elıre. Mi az,
ami érték, ami állja az idıt, és mi az, ami múlandó.” (Ny. B.)
Nyisztor Ilona családtagjai számára is a jósága a legmeghatározóbb tulajdonsága.
İk halmozottan megtapasztalják szeretetteljes magatartását, megszívlelhetik tanácsait.
Büszkék tehetségére, arra az állandósult tudásátörökítı életformára, amivel azonosult.
Türelmet, tevékeny életszemléletet tanulnak tıle.
A vizsgált népnevelıkrıl szóló történetek megerısítik az élettörténeteikben tetten
érhetı narratív öntudatot. A narratívák közötti kapcsolatok relevanciát és koherenciát
biztosító szélesebb vonatkoztatási kereteket teremtenek meg (Atkinson 1999. 122). Arról
tanúskodnak, hogy a kutatás alanyait elfogadják, szeretik, megbecsülik az egykori
munkatársaik, szomszédaik, barátaik, alkotótársaik, hálásak azért, hogy a közösségükben
élnek. Emlékeik, viszonyulásaik egybecsengı közösségi tudatot reprezentálnak.
A megnyilatkozások tükrében tehát a szavakká formált emlékek, viszonyulások
homogén képpé szervezıdnek. A megkérdezettek nosztalgiával, elismeréssel szemlélik a
termékeny életutat, a kiterjesztett tradíciót. (Thomas–Znaniecki 2004. 56.)
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9.2. A népnevelık által tematizált motívumok

Az értelmezés során fontosnak tartottam számba venni azokat a motívumokat,
amelyeket a kutatás alanyai az általuk konstruált szövegkorpuszokban – az élettörténetben,
interjúban,

kérdıívben

tulajdonságjegyeket

–

tematizálnak.

számszerősítettem,

Azokat
amelyek

a

fogalmakat,

eseményeket,

javarészt

mindannyiuk

visszaemlékezéseiben elıfordulnak. (lásd 19–23. ábra)
A vizsgált alanyok elbeszélései a népi kultúra fogalomkörei (kultúra, viselet,
népmővészet, népszínmő, tánc, ének, népnevelés, kiállítás, tapasztalatcsere, hagyomány,
népszokás, győjtés), emberi tulajdonság, viszonyulásmód (szeretet, önzetlenség, vallásosság,
kitartás, irigység), munkamorál (munka, tanulás, olvasás, könyv, tudás), politikai rendszerek
(kommunizmus, kulákság) mentén szervezıdnek. A beszélgetések leggyakrabban a
vallásosság, szeretet, önzetlenség, a nevelés eszközei, illetve a munkamorál motívumait
mozgósítják, vagyis azokat a kategóriákat, amelyek a legjelentısebb mértékben
meghatározzák a kutatás alanyainak gondolkodásmódját, életvitelét, értékrendjét. Feltehetıen
ezek a fogalmak, személyiségjegyek a hatékony népnevelés legfontosabb kellékei. A
kommunizmus, kulákság korszakát fıként azok az egyének (Máthé Ferenc, Gál Irma)
tematizálják, akiknek személyes életvezetését a hatalmi rendszer dominálta. Az ı esetükben
hangsúlyozottabb a rendszer bírálata, míg a többiek narratíváiban csupán rejtett jelzéseket
találunk az egykori irányelvek elutasítására, megvetésére.
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9.3. A kutatás alanyai, a lokális közösség, a családtagok, valamint a sajtó által
tematizált motívumoknak a megoszlása. Korreszpondencia analízis

Az alábbiakban három adatbázis – a. a kutatás alanyai, b. a sajtó által tematizált
motívumok, c. valamint a lokális közösség és a családtagok által megfogalmazott
személyiségjegyek – alapján keresem azokat a kategóriákat, amelyek a népnevelıket mint
csoportot leginkább meghatározzák.
A korreszpondencia analízis tengelyeinek metszéspontja köré szervezıdnek azok a
fogalmak, tulajdonságok, amelyek a legszignifikánsabb komponensei a népnevelı
embertípusnak. A metszésponttól távol esı kategóriák elıfordulási aránya kisebb,
következésképpen kevésbé meghatározó.
Az egyes ábrákon (24–26. ábra) a vizsgált személyek közös identitását kimerevítı
pontfelhıt körrel határoltam be.
a. A népnevelık a legnagyobb arányban egyrészt a nevelés eszközeit – tánc, viselet,
ének, népszokás, hagyomány, győjtés, könyv, tanulás, munka, olvasás – másrészt a neveléshez
szükséges tulajdonságokat – szeretet, önzetlenség, vallásosság – tematizálják (24. ábra) A
kutatás alanyai közül a három nı és az egyik férfi, István Lajos az említett lelki
tulajdonságokat tekintik a népnevelı magatartás nélkülözhetetlen kellékeinek. Máthé Ferenc
a

szeretet,

önzetlenség

személyiségjegyekrıl

nem

beszél,

a

vallásosságot

csak

általánosságban, tehát nem magára vonatkoztatva említi.
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b. A sajtóban megjelent írások túlnyomórészt a személyiségek tudását, tehetségét,
kitüntetéseit, ugyanakkor a tudás elıadások, tapasztalatcserék, kiállítások formájában
történı reprezentálását méltatják (25. ábra). Az újságcikkek rendszerint a hagyományırzés, a
tudatos motívumhasználat fogalomköreit is körüljárják. Érzékelik továbbá azt a szeretetet,
amellyel a népnevelık hivatástudatukat betöltik, illetve azt a feléjük irányuló tiszteletet,
tekintélyt, amely a lokális közösség részérıl megtapasztalható. A két csángó asszony
feltehetıen azért került a többi személyiségtıl távol, mert mint ahogy azt már a 8.2
alfejezetben említettem, az ı tevékenységüket visszafogottabb gyakorisággal méltatja az írott
média. Így természetszerően a tematizált motívumok elıfordulási aránya is kisebb, másrészt
az ı esetükben olyan szempontok is megfogalmazódnak – középkori nyelvállapot, a magyar
nyelv korlátozott használhatósága, meghatódott fogadtatás –, amelyek egyediségük folytán a
többi motívumhoz képest nem bírnak relevanciával.
c. A falubeliek és a családtagok a kutatás alanyainak leggyakrabban azokat a
tulajdonságait említik, amelyek az emberi vonásaikat, lelkialkatukat domborítják ki, s
amelyek példaképpé, népszerő egyéniséggé avatják ıket (26. ábra). A vizsgált személyiségek
elsısorban emberi magatartásukkal – tanácsadással, vigasztalással, segítıkészséggel,
jósággal, türelemmel, kedvességgel, szeretetteljes viszonyulásmóddal – kerülnek közel a
lokális közösség tagjaihoz. Emberséges gesztusaik után pedig tudásukkal, tudásuk
átadásával, aktív életmódjukkal, szervezıkészségükkel, következetes jellemükkel érdemlik ki a
közösség

elismerését,

megbecsülését.

Máthé

Ferencnek

olyan

tulajdonságjegyeit

fogalmazzák meg, amelyek a korreszpondencia analízis tengelyén a többi alanytól jelentıs
távolságra jelölik ki a helyét. A méltatott emberi kvalitásain – becsületességén, egyenességén,
munkabírásán, igazságérzetén, szakmai képességein – túl azokat a jellemvonásait – nyakas,
makacs, keményfejő székely, nehéz ember – is megemlítik, amelyek kevésbé teszik
népszerővé, elviselhetıvé a közvetlen környezetében személyiségét. Úgy is mondhatnánk,
hogy kevésbé szociábilis magatartása tartja távol Máthé Ferencet attól az emberközeli
eszményképtıl, amely a többi népnevelıvel kapcsolatosan a közösség látásmódjában,
tapasztalataiban él.
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9.4. A személyiségek hasonlósági foka. Klaszter analízis
A klaszter analízis147 eredménye, az embertípusok hasonlósági fokának felállítása
(27. ábra) tulajdonképpen azt a hipotézist erısíti meg, amely a kutatás során körvonalazódni
kezdett bennem, illetıleg, amelyet az elızı vizsgálatok már markánsan jeleztek.
Feltételezésem szerint a régió, etnikum és nem szerinti tagolódás valamelyest külön
csoportba szervezi a kutatás alanyait. Úgy véltem, más lehetıségei vannak a népnevelésnek
magyarlakta környezetben, mint a központi hatalom által erısen felügyelt és megszorító
intézkedéseket hozó térségekben, illetve feltehetıen más-más jellembeli vonásaik által
gyakorolnak nevelı hatást a nık és a férfiak.
A korreszpondencia analízis tengelyein már láthatóak voltak azok a pontfelhık,
amelyek egymás köré csoportosították a csángó nıket, majd egy kis eltéréssel magát a nıi
nemet. Az egyik férfi, István Lajos személyiségére vonatkoztatott motívumok, tulajdonságok
a nıkhöz közelebb álló egyéniségként jelölik ki a helyét, míg Máthé Ferenc a többi
népnevelıhöz viszonyítva a legtávolabbi rokonsági fokkal jellemezhetı. Erkölcsi, szakmai
erısségein túl, amelyeket mind a lokális közösség, mind a családtagok egyöntetően
elismernek és nagyra értékelnek, a túlzott igazságérzete, szókimondása, makacssága miatt
nem sikerül olyan összhangot, baráti kapcsolatokat teremtenie a környezetében, mint a többi
népnevelınek. Ennélfogva nevelıi tevékenységet sokkal inkább a falu határain kívül, nyári
táborokban tud kifejteni, valamint azoknak a látogatóknak a körében, akik a lakásán
berendezett állandó kiállítás megtekintésére érkeznek. Kevésbé szociábilis magatartása
folytán tehát elsısorban a tıle távol élıkkel találja meg a közös hangot, közös érdeklıdési
területet, idegenek körében, távolabbi térségekben tapasztal meg igazi sikerélményeket.

147

Itt az eredmény a három adatbázis egyesített mátrixából adódik.
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9.5. A népnevelı szellemiség és a társadalmi-politikai háttér viszonya

Mint ahogy azt már az 5.3. alfejezetben jeleztem, az életpályák ívének alakulását
jelentıs mértékben befolyásolja, meghatározza az éppen uralkodó társadalmi, politikai
kontextus (28. ábra).
A kutatás alanyai diákként, a két világháború közötti és az azt követı évek
mővelıdéstörténeti légkörében szembesültek azzal az értékırzı, közösséget szolgáló
életformával, amelyet a késıbbiek folyamán mint követendı életút modellt megélni
törekedtek.
Az 1960-as évek közepéig mindannyian szabadon gyakorol(hat)ták népmővelı
szerepköreiket, amikor azonban a gyimesbükki Antal Mária tevékenységeit a politikai
beavatkozások hirtelen lefokozták. A pusztinai Nyisztor Ilona ebben az idıszakban még diák,
a tanítóképzı elvégzése, 1977 után viszont neki sem adatott meg a lehetıség iskolán kívüli
kultúraırzı szerepek betöltésére.
A székelyföldi életutak eltérı módon alakultak. Az 1960-as évek második felétıl
ugyanis Erdélyben kiépült a nemzetiségi nyilvánosság szerkezete, amely lehetıvé tette az
értelmiségi szerepek társadalmi megkonstruálását és hatékony forgalmazását (v.ö. Biró 1998.
66). Az újabb lapok megjelenése, a könyvkiadás fellendülése, színházak alakulása, a
magyarnyelvő tévé és rádiómősorok, rendezvények, ünnepségek engedélyezése kedvezı
helyzetet teremtettek a nemzetiségi kultúra mőködtetésére.
Ezt a korszakot az 1970-es évek végétıl hanyatlás követte, amikor a korlátozó
intézkedések – intézmények tevékenységének átideologizálására irányuló törekvések, médiák
mőködésének korlátozása vagy megszüntetése – akadályozták a kisebbségi elit korábban
kialakított társadalmi szerepeinek gyakorlását. A fennálló hatalom jelentıs mértékben
felügyelte az értelmiség magatartását, mi több elvárta tıle, hogy folytasson propaganda
tevékenységet a szocializmus építésében, vállaljon szerepet a rendszerbe történı integrálás
munkájából.
A vizsgált életutak megvilágítják azokat az átjárási technikákat, amelyek lehetıvé
tették a lenti és fenti, a privát és hivatalos szférához való egyidejő tartozást, a két világgal
való formális azonosulást.148 Minden esetben a kiinduló, azaz a saját világ áll közelebb az
egyénhez, a hatalmi

148

A szocializmusban a társadalom privát és hivatalos szférája között mőködtetett átjárási technikákról lásd
Bodó Julianna tanulmányát. Bodó 1998.
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szerkezethez csak a látszat erejéig alkalmazkodik, valójában szembeszegül vele (lásd a 6.3.
alfejezetben értelmezett kijátszási gyakorlatot, amelynek során Gál Irma a politikai eszméket
népszerősítı színmővek helyett nemzeti érzelmeket mozgósító népszínmőveket tőz mősorra).
A tanítókra ruházott feladatnak, például a templomba járás tiltásának az elhanyagolása a lenti
világnak, a privát szférának a képviseletét igazolja. Ha ebben az idıszakban nem is lehetett a
nyilvános színtéren nemzeti értékeket tudatosító tevékenységeket felvállalni, az a
magatartáskészlet, értékrendszer, amit a kutatás alanyai képviselnek, a helyi társadalom
életére szemléletformáló erıvel hatott. Mindennapi életvezetésüknek a szemlélése
önmagában is tudásközvetítı erıvel bírt.
Az 1989-es rendszerváltozás utáni évek egy újabb lendülető kiteljesedés társadalmi
feltételeit teremtették meg. A kutatás alanyai az elızı évtizedekben kiépített, begyakorolt
magatartás-

és

tudáskészletüket

újra

mőködésbe

hozhatták.

Immár

szabadon

megfogalmazhatták és forgalmazhatták a lokális, nemzeti közösségre érvényes értékeket,
normákat. Az intézményesedési folyamatok,149 az új médiaszerkezet, a határok átjárhatósága,
a pénzforrások ideális kereteket teremtettek a robbanásszerő kibontakozáshoz.
Az 1990-es évek közepétıl, a gyors ütemő fellendülés után enyhe visszafogottság
tapasztalható az életpályák ívelésében, ami azonban már az elırehaladott életkorból származó
hátrányokkal, az egészségi állapot megromlásával, a házastárs halálából következı
egyedülléttel, és az ebbıl adódó egzisztenciális nehézségekkel magyarázható. A fiatalabb
csángó asszonyok még töretlen intenzitással élnek a társadalmi, politikai helyzet teremtette
népnevelı lehetıségekkel.
9.6. A népnevelı személyiség prototípusa

A kutatás alanyainak életmódja beteljesíti, illetve megerısíti azt az elvárást,
miszerint a népneveléshez kitartó, próféta lelkő emberek150 szükségeltetnek.
A vizsgált népnevelık értelmiségi életformára rendezkednek be, nemzetet,
közösséget szolgáló küldetéstudattal azonosulnak. Ötleteket, elképzeléseket fogalmaznak
meg arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet felemelni, nevelni azt a közösséget, amelyben
élnek. A térség morális, szellemi, és adott esetben gazdasági fellendülésérıl is gondoskodnak.
Az

evangélium

tanításai

szolgálnak

számukra

erıforrásként,

követendı

útmutatásként a sikeres népnevelı attitőd kialakításához. A „Ne menjen le a Nap a te
149

A romániai magyar társadalomban 1989 és 1995 között kialakult intézményesedési folyamatokról lásd Biró
A. Zoltán tanulmányát. (Biró 1998a)
150
Erdı 1934. 123.
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haragoddal!”, a „Szeresd embertársad, mint önmagadat!”, a Miatyánk bőnbocsánatot kérı és
adó formulája nem elsısorban az önmegvalósító, saját érdekeket szem elıtt tartó lelkületet
formálja bennük, hanem a másik emberre irányuló figyelmet, elfogadást, szeretetet. Ez a
viszonyulásmód lehet a közösségteremtés garanciája.151 Mások tanításához pedig a szüntelen
önképzés, a példaértékő élet ad méltóságot.152
Nem kívülrıl és nem fentrıl nevelik a falu lakóit, hanem belesimulnak, benne élnek
a közösségben. Személyes, baráti kötıdéseket teremtenek, odafigyelnek a fájdalmakra,
vigasztalnak, jó tanácsokat adnak. Kérik és tudatosítják Isten segítségét, amivel ötleteiket,
kezdeményezéseiket támogatja. Elért eredményeiket nem önmaguknak, hanem hitüknek
tulajdonítják, ami növeli bennük a cselekvésvágyat, s értelmet ad mindennapi
küzdelmeiknek. Tudásuk átadása közben maguk is lelki növekedést tapasztalnak meg.
Ismerik a régió évszázadok során felhalmozott értékrendszerét, és szívükön viselik
annak jelenbeli alakulását, megteremtve az átörökítés lehetıségeit a következı nemzedék
számára. Tevékenységük attól erıteljes, hogy gondolataik, elképzeléseik által képesek
lelkesíteni, részvételre, cselekvésre buzdítani.
Megnyerı jellemük a falu példaértékő, népszerő egyéniségeivé teszi ıket.
Emberközeli, barátságos életformájuk a 21. században is elkötelezett híveket toboroz a
nemzeti örökség, a népi kultúra ügyének.
Cselekvı magatartásuk a közösség tagjai számára a megerısödött regionális
identitás megélését és folyamatos újratermelıdését teszi lehetıvé.

151

vö. Karácsony Sándor gondolatával. „Milyen egy etikailag értékes, tehát jó cselekedet a formája szerint?
Társadalomépítı erejő. Nem irányulhat tehát rám, magamra, a társadalom egyik tagjára, hanem mindig a másik
emberre, a második személyre, a szenvedı félre, reád irányul, téged tárgyaz. Az is egészen természetes, hogy
épít, szaporít, gazdagít téged, mert csak így és csak ez lehet az egyetlen garancia arra, hogy te, te a másik ember
hajlandó vagy erre a közösségre.” (Karácsony 2002. 38.)
152
Varsányi Gyula szerint csak az a népnevelı tud azonosulni munkájával, társadalmi szerepével, aki
szüntelenül keresi a megújulás lehetıségeit, harcol szakmai és emberi elismeréséért, aki fontosnak ítéli, hogy
tudását állandóan gyarapítsa. Mővelıdési modellt ugyanis csak akkor állíthat mások elé, ha ilyent a maga
számára is kialakított. (Varsányi é.n. 111.)
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10. FEJEZET
10. Konklúziók
A kutatás során három székelyföldi és két csángóföldi népnevelı élettörténeti
önfeltárulkozásai, valamint életmővüknek a lokális közösségben tetten érhetı megítéltsége, a
sajtóban körvonalazódó visszhangja, intézményesített elismerése nyomán jutottam általános
érvényő következtetésekre.
A népnevelı szellemiség és a társadalmi-politikai háttér viszonyát kíséreltem meg
feltárni, azt a folyamatot, amiként az éppen uralkodó társadalmi, politikai kontextus az
életpályák alakulását meghatározta. Bemutattam azokat a korszakokat, amelyek kedvezı
helyzetet teremtettek a nemzetiségi kultúra mőködtetésére, illetve a hanyatlás idıszakait is,
amikor a korlátozó intézkedések akadályozták a kisebbségi elit korábban kialakított
társadalmi

szerepeinek

gyakorlását.

A

népnevelésnek

az

egyes

közösségekben

megnyilvánuló hatását, hozadékát, a tanítványoknak a népi kultúra iránt kialakult
viszonyulásmódját, a közvetített értékek lokális, regionális, határontúli, nemzetközi
hatósugarát, fogadtatását szemléltettem. Azt a társadalmi attitődöt törekedtem tetten érni,
amely az egyéniségekkel kapcsolatosan a közösség értékítéletében fogalmazódik meg.
Kutatásom módszere az élettörténet-győjtés, a Thompson-féle kérdıív modell,
problémaorientált interjúkészítés, az életpálya megközelítésem szempontjából releváns
dokumentumainak – fényképeknek, az életmővet méltató újságcikkeknek, okleveleknek, a
vendégkönyv beírásainak – összegyőjtése, kumulatív életpálya görbék készítése, valamint a
többváltozós adatelemzés két típusa: a korreszpondencia- és klaszter analízis.
Mindezek alapján a kutatás konklúziójaként megfogalmazható téziseim a
következık:

1. Az élettörténetek elemzése során kiemelt jelentıséget tulajdonítottam a szövegek
mikrokontextusának,

a

győjtési

szituációnak,

beszédhelyzetnek,

a

történetmondás

kontextusának.
A kutatás alanyairól lendület, teljes felszabadultság, magabiztosság sugárzott
miközben emlékeztek. Történeteikbıl szüntelenül kicsengett a személyes érintettség, a
különféle helyzetek lélekben hagyott lenyomata. Emlékeik nyomán újra megélték, újra
átélték

önnön

múltjukat.

Tényközléseiket,

gondolataikat

gazdag

gesztus-nyelv,
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metakommunikáció, érzéseiket felemelt hangerıvel való nyomatékosítás, mosoly, nevetés,
hangutánzás, az intonáció váltakozása, suttogás vagy könnybe lábadt tekintet kísérte,
hangsúlyozta. Az átélés érzelmi hangulatainak a visszaadása és a nosztalgia, mely az
emlékezést átitatja, történeteiknek esztétikai hatásfokát jelentıs mértékben növelte. Nem
megfigyelı pozícióból emlékeztek, nem kívülrıl szemlélték az eseményeket, hanem
túlnyomórészt a beleélı perspektívát választották emlékeik felidézéséhez.

2. A vizsgált életpályák biografikus sémájának felvázolása után az élettörténeteknek
az elbeszélésmotívumait, a sorseseményeket (Tengelyi 1998), az élettörténet fordulópontjait
vettem számba.
Az elbeszélı perspektívának az értékelı-ideológiai síkját (László et al. 2000. 381.)
is igyekeztem megragadni, azt a nézıpontot, ahogyan az elbeszélt eseményeket, az ábrázolt
világot a megkérdezettek ideológiailag értékelik.
A kutatás alanyai az elbeszélés során mint értelmezı struktúrák (Pataki 1995. 413.)
aktív szerepet vállaltak magukra, szüntelen értelmezés és szerkesztés révén jelentek meg
elbeszélıként. Élettörténetük eseményei nem rendezetlen, következetlen összevisszaságban
idézıdtek fel. Áttekinthetı, logikus elv szerint strukturálódtak, koherens kapcsolatot
teremtettek idıben távoli, különbözı helyzetekhez köthetı események halmazai között az
egyéni lét folytonosságának, egységének élményét szuggerálva.
Az egyes élettörténetek a narratív komplexitás (McAdams 2001. 169.)
szempontjából lényegesen eltérı struktúrákba szervezıdtek. A kutatás alanyainak különbözı
fogalmaik voltak az élettörténet elmondásának terjedelmi vonatkozásait illetıen. A
verbalizált élettörténetek eltérı terjedelmi szempontjaival magyarázható tehát, hogy egy-egy
személyiség életével kapcsolatosan különbözı mennyiségő információhoz jutottunk.
Következésképpen a kutatás számára helyenként kevésbé árnyalt életpályák váltak
hozzáférhetıvé.

3. Az élettörténetek értelmezésének egy következı mozzanataként a népnevelık
kumulatív életpálya görbéjét készítettem el oly módon, hogy a narratívákban hangsúlyozott
szegmenseket – az egészségi állapotot, családi életet, fizikai tevékenységet, szellemi
tevékenységet, közösségi szerepvállalást – éves felbontásban vizsgáltam. Mivel az egyes
szegmensek egymásra hatással vannak, egymásra rétegzıdnek, összesített változásaikon
keresztül az életpálya ívének alakulása kísérhetı figyelemmel. A görbe erıssége ugyanakkor,
hogy vizualizálja az életpálya idıbeli kiemelkedéseit és hanyatlásait, láttatja a felfele ívelés
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és megtorpanás ok-okozati összefüggéseit. A kiemelt szegmensek egymásra vetítése által
tehát olyan többlet információkhoz, összefüggések megértéséhez jutottunk, amelyek az
élettörténeti tények közös adathalmazba történı csoportosítása, számszerősítése nélkül nem
váltak volna hozzáférhetıvé.
Az életpálya görbék egymásra vetítése során az életpályák ívelésének tendenciái
követhetıek nyomon. Egymás mellett szemlélhetjük az egyes életek kibontakozásának
dinamikáját,

a

kiteljesedés

idıtartamát,

korosztály,

illetıleg

korszakok

szerinti

meghatározottságát. Megfoghatóvá válik továbbá a hanyatlásnak, a zuhanásszerő töréseknek
az idıbelisége, és ezen túlmenıen okozati összefüggése is.
Gyors ütemő kibontakozást azon személyek életpálya görbéjén tapasztalhatunk,
akiknek fiatalkorúkban megadatik a tovább tanulás lehetısége. Így a tanítóképzıbe
felvételizı nık életpályájának íve már a diákévekben elér egy olyan magaslatot, ami a
késıbbiekben vagy szinten marad, vagy kisebb válságok után ismét felfele ível. Az ı
esetükben a szereppel való teljes azonosulásnak lehetünk tanúi, hivatásuk nem válik el a
privát szférától, hanem erıteljesen átrendezi, dominálja azt.
A nıkkel szemben a férfiak életpályája jóval lassúbb ütemben teljesedik ki. İket
fiatalkorúkban a családfenntartás gondjai foglalkoztatják, s majd csak középkorúk tájékán
tudnak a fizikai munka mellett életük szellemi és közösségi vonatkozásaira is kellı idıt
fordítani, ami életminıségüket jelentıs mértékben harmonizálja.
Az egyes emberek életpálya görbéje átlagosan két-három évtizedig mutat
szembeszökı kiemelkedést. Ez a csúcskorszak több tényezı, vagyis a kiegyensúlyozott
egészségi állapot, családi élet, fizikai, szellemi tevékenység és a közösségi szerepvállalások
összhangjából adódik. Az életpálya ívének hanyatlása tehát nem elsısorban életkor
függvénye, hanem jelentıs mértékben a történelmi, politikai események, az egészségi állapot
megromlása, családi nehézségek, a házastárs halála, egyedüllét, anyagi gondok irányítják a
személyes sorsok alakulását.

4. A népnevelés alakzatai címő fejezetben azokra a szerepértelmezésekre voltam
kíváncsi, amelyek a kutatás alanyainak népnevelı magatartását motiválják, és az egyes
életutakat a közösségi értékek felmutatására, megırzésére, átörökítésére rendezik be. A népi
kultúrának azokat a megjelenési formáit vettem számba, amelyekkel a kiválasztott
népmővészek a társadalom különféle rétegeire hatást gyakorolnak. A hagyománybemutatás, átadás irányvonalait kísértem figyelemmel, azt az útvonalat, amelyet a szellemi és tárgyi
kultúra ünnepi alakzatai bejárnak.
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A vizsgált népnevelık a két világháború között, és a második világháború utáni
idıszakban voltak iskoláskorúak, fiatalok. Abban a korszakban, amikor a különféle nevelési
intézmények, iskolák, mővelıdési központok, egyházak különös gondot fordítottak a
parasztság nevelésére. A falukutató mozgalom, a néphagyományok győjtése, illetve azok
rendezıelv szerinti, színpadon történı bemutatása jellemezte a kor népmővelési törekvéseit.
A népfıiskolák, leventetanfolyamok elıadásai nemzeti, keresztény öntudatra neveltek, a
történeti gyökereknek, a népi kultúra még meglévı elemeinek a feltárására és azoknak a
mindennapi tudásba való korszerő visszaépítésére ösztönöztek. A népnevelési tendenciák
tehát egy szolgáló, közösségfejlesztı magatartás kialakítására, s ezáltal az egyéni és
közösségi identitás megszilárdítására, a mőveltségi színvonal emelésére irányultak.
Ebben a mővelıdéstörténeti légkörben fogalmazódott meg a kutatás alanyainak
hivatástudatában az erkölcsi-szellemi töltetet közvetítı népi kultúra megismerésének és
forgalmazásának a fontossága. A diákként falumunkára járó fiatalokban tudatosodik
tevékenységük pozitív nevelı hatása, érzékelik a kultúraközvetítés hálás fogadtatását. Ezek a
kezdeti élmények meghatározó erıvel hatnak pályakezdésük és késıbbi tevékenységük
folyamán. Ekkor formálódik bennük népnevelı elhivatottságuk, ekkor azonosulnak a
„nemzet napszámosa” metaforával. Az újratermelı hagyományközvetítést vállalják fel, és
fıként a fiatal generáció, azaz a jövı képviselıi, irányítói, a kultúra hordozói nevelı
tevékenységük célközössége.

5. A kiválasztott kutatási alanyok közül a nık tudásukat, képességeiket Istentıl
kapott ajándékként fogják fel, így adottságaik felismerése küldetéstudattal, szolgáló
magatartással társul. Munkájuk, szerepvállalásuk egyfajta Istendicsıítés, hálaadás a kapott
talentumokért. Eredményeiket nem önerejüknek, hanem hitüknek, Isten segítségének
tulajdonítják, benne látják terveiknek, kezdeményezéseiknek a támogatóját.

6. A népnevelık által a falu társadalma, illetve a külvilág felé közvetített folklór
elemek, tárgyi és szellemi alkotások a hétköznapokból kiemelt ünnepi alakzatokként
funkcionálnak.

Az

eredeti

társadalmi

környezetüktıl

eltérı

idegen

környezetben

kommunikálják a népi kultúra motívumai, alkotásai által képviselt erkölcsi, esztétikai,
ideológiai tartalmakat. Ilyenképpen folklorizmusjelenséggel szembesülünk, egy olyan
kommunikációs folyamattal, amelynek révén maga a folyamat egy önmagán túlmutató,
másodlagos jelentésréteggel bír. Ebben a törekvésben a népi kultúra az eszköz szerepét tölti
be a nemzeti kultúra kialakítására, újjáteremtésére tett kísérletben. A népi kultúra különféle
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megjelenési formáiba sőrősödött tudásrendszernek identitásjelölı, közösségteremtı kvalitásai
vannak. A befele forduló, az elsıdlegesen egyéni szempontokat, érdekeket érvényesítı
társadalmi környezetben a közösséghez tartozás élménye, a közösség megtartó ereje válik
rajta keresztül megtapasztalhatóvá.
A 20. század végén, 21. század elején a népi kultúra gyakorlására a mindennapok
szerkezetébıl idıt kell elkülöníteni, szervezés, irányítás hatására épül be újra a használatba.
Nem kizárólagos, hanem alternatív tudásként funkcionál. Az éppen érvényben lévı populáris
regisztert egészíti, bıvíti ki. Nem helyette, csupán mellette elevenítıdik fel, egyfajta
másságot, többletet képviselve. A populáris regiszter a hétköznapi, míg az újra elsajátított
népi kultúra az ünnepi tudást testesíti meg.
A népi kultúra elsajátítása nem csupán önmagáért történı cselekvés. Az életre
keltett hagyomány olyan rendkívüli tudásnak számít, amit nem lehet a település határai közé
szorítani, amit meg kell mutatni a világnak, mint a minıségi életvitelt gyakorló közösség
jelképét. A különféle fesztiválokon az idegen közönség elıtt bemutatott mősorok sikere a
lokális tudás tekintélyét növeli, arról gyızi meg az elıadókat, hogy egy értékes, mások által
is megbecsült kultúrának a tagjai. Az elismerı, szeretetteljes fogadtatás hatására tisztázódik
bennük, hogy lokális, nemzeti identitásuk a világ bármely részén felvállalható. Ugyanakkor
az értékelés következményeként egyre erısebben kötıdnek régiójuk hagyományelemeihez,
egyre nagyobb lelkesedéssel sajátítják el az átadott ismeretanyagot.
Az elvi kötıdésen túl beindul a népviselet újratermelésének a folyamata is. Nyisztor
Ilona ösztönzésének hatására az édesanyák népviseletet varrnak a gyerekeiknek. Ez a típusú
újraalkotó folyamat voltaképpen a két világháború közötti szıttesmozgalomnak a
reneszánsza, amikor az értelmiség megszervezte a szövés-varrást, ı maga is bekapcsolódott
abba, és a viselés által országszerte terjesztette, népszerősítette a kezdeményezést.
A népnevelés egy másik típusa az intézményes tárgyalkotási gyakorlat. A
mőhelymunkák alkalmával a népi kultúrának azokat a tárgyait alkotják meg, alkotják újra,
amelyek visszakerülnek a lakásdíszítésbe, amelyek a népmővészeti vásárokon, kiállításokon
magát a nemzeti kultúrát jelképezik.
Az

elkészítendı

tárgyak

formavilágának,

a

készítés

technológiájának

a

kikísérletezése és alkalmazása, maga az alkotás folyamata szakértıi közremőködés mellett
történik. A szakmai irányítást, a tudás átadását minden esetben következetes győjtés,
önképzés elızi meg. A népmővészek a még élı vagy könyvekben megörökített
folklórelemekbıl válogatják ki az alkotásra és forgalmazásra érdemesnek ítélt tárgyakat. Az
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alkotás megszervezése, a különféle fórumokon történı ismeretközlés, az elkészült darabok
közszemlére bocsátása, értékesítése gazdasági folyamatot hoz lendületbe.

7. Figyelemreméltó tendenciát mutat az öt kutatási alany közül négynek azon
identitásfelmutató, -kimerevítı törekvése, amely tájház, emlékszoba alapításában tárgyiasul.
Szimbolikus térkijelölési gesztusukat az az öntudatuk motiválja, hogy képességeikkel,
szerepvállalásaikkal a közösség életében vezetı pozíciót töltenek be, így tudásuk, társadalmi
tekintélyük predesztinálja ıket egy lokális, mikroregionális léptékő emlékhely létrehozására.
A lokális közösségben a társadalmi struktúra felsı szintjein helyezkednek el, ık alkotják a
falu társadalmának kulturális elitjét. Voltaképpen azzal a missziós küldetéssel azonosulnak,
amely az elsı világháború utáni évtizedekben az erdélyi magyar értelmiség számára a nép
érdekeinek képviseletét, a szolgáló, értékmentı magatartást jelölte ki bejárandó életútként.
Az emlékezés helyeit a hiányra való ráeszmélés hívja életre, mely a népi kultúra
szellemi és tárgyi elemeit, a nemzeti, kultúrtörténeti jelképeket a mindennapokból kiszorulva
látja. Ezt a folyamatot kívánja megállítani vagy valamelyest feltartóztatni az az ideológiai
töltető mozgalom, amely a még meglévı értékeket a tájház keretei között véli
átörökíthetınek. A tájházteremtés egyfajta kompenzációs gyakorlat, amely szimbolikus
módon pótolja a valóságban elvesztett értékeket. A mindennapok struktúrájából kiszorult
emlékezetet egy rendkívüli, ünnepi térbe helyezi, ahol méltóságteljesen konzerválódik, és
felmutathatóvá válik a múlt.
A tájházak önmagukról felmutatott értékeiket egy földrajzi, etnikai határokat átívelı
kontextusban forgalmazzák. Hatósugarukat illetıen egy távoli, nyugati irányvonalú
dominanciát tapasztalhatunk. Az idegen tájegységekrıl, országokból érkezı turisták itt
szembesülhetnek azzal a mássággal, a népi kultúra kihelyezett állandóságával, ami a saját
életterükben már régen letőnt világnak számít. A lokális társadalomban, az idısebb generáció
közvetítésén keresztül, a tájházak köré szervezett kulturális reprezentáció még többé-kevésbé
hozzáférhetı élmény. Valószínőleg ezzel magyarázható, hogy a tájházak sokkal inkább a
régió határain kívülrıl, mintsem a térségbıl vonzzák a látogatókat. Ugyanakkor az
emlékhely-látogatási gyakorlat egyfajta szabadidıs program, aminek a megválasztásakor
rendszerint

az

ismeretlen,

kulturálisan

különbözı

helyszínek

bírnak

vonzerıvel.

Vitathatatlannak tőnik azonban, hogy a helyi közösségben az emlékhely széleskörő
nyilvánossága fokozza annak tekintélyét, a kívülrıl érkezı érdeklıdés legitimálja a
kezdeményezés társadalmi hasznát.
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A lokális közösség megnyilatkozásai, a kiállítótérbe elhelyezett vendégnapló,
emlékkönyv bejegyzései, az egyének életmővét méltató, és általuk megırzésre érdemesnek
ítélt sajtóanyag nyomán körvonalazódni látszik az a hatás, amelyet a tájházak, emlékszobák a
regionális tudatra gyakoroltak. Nyomon követhetı továbbá az emlékhelyek hatósugara, a
helyi-, illetve a makrotársadalomban betöltött szerepe, presztízsértéke, társadalmi használata.
A beírásokat elragadtatott hangnem, nagyfokú lelkesedés, valamint ugyanaz a
nemzeti retorika dominálja, mint ami a népnevelık szerepértelmezéseiben, illetıleg a lokális
közösség róluk történı véleménynyilvánításaiban tetten érhetı. A vendégkönyvek üzenetei a
kezdeményezés létjogosultságát, társadalmi hasznát erısítik fel, a megvalósítás értékjellegét,
a látogatókra gyakorolt érzelmi, szellemi hatást hangsúlyozzák, ami az alapítók számára
visszaigazolásként, elismerı rábólintásként szolgál. Ezek a beírások lelkesítenek, segítenek a
továbblépésben, ezek jelentenek szimbolikus fizetséget a befektetett munkáért, az anyagi
áldozatvállalásért.
A külföldrıl érkezı vendégeknek a tájház megmutatása, mint sajátosan helyi
szellemi specialitás, állandósult önfelmutatási gesztusnak számít. A helyi, illetve a környezı
települések iskolásaira kiterjesztett tájház-látogatási gyakorlat a regionális öntudat
kialakítását és erısítését célozza meg. Egy-egy kiállított tárgy a megırzésre érdemesnek ítélt
viszonyulást tudatosítja, a hozzá való kötıdést formálja.
A falubeliek a tájházteremtési gyakorlatot a közösség arcának a külvilág felé történı
pozitív reprezentációjaként értelmezik. A falu értékeinek felmutatása méltósággal ruházza fel
azt a térséget, amelyben élnek, ilyenképpen mentális térképük lényegesen kitágul, saját
környezetükhöz való viszonyuk pozitív tartalommal telítıdik.

8. A kutatás során igyekeztem tetten érni azt a társadalmi attitődöt is, amely az
egyéniségekkel kapcsolatosan a közösség értékítéletében megfogalmazódik. Ez a
viszonyulásmód

a

családtagokkal,

illetve

falubeliekkel,

barátokkal,

kollegákkal,

tanítványokkal készített interjúk során körvonalazódott. A vizsgált alanyok falujában a
családtagok

emlékezésein

kívül

tizenkét

interjúalany

válaszait

rögzítettem.

A

személyiségükkel kapcsolatos emlékekrıl, tulajdonságaikról, a közösség életében betöltött
szerepükrıl, tevékenységük megítélésérıl érdeklıdtem.
A népnevelık saját közösségükben kifejtett tevékenységének meglehetısen
ambivalens fogadtatása van. A feléjük irányuló viszonyulásban mintha különválna az
egyszerő embereknek és az értelmiségi rétegnek a magatartása, illetıleg némi szembenállás
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mutatkozik az általuk érzékelt reflexió, valamint a közösség által megfogalmazott
véleménynyilvánítások között.
Az egyes népnevelık által érzékelt közösségi viszonyulást, valamint a falubeliek
megnyilatkozásait összevetve kettıs kép körvonalazódik. A belsı nézıpont olykor
kimondatlan, de rejtetten jelen lévı, máskor meg határozottan artikulált ellenséges, irigy
magatartást tudatosít. Ez a viszonyulásmód a munka gyümölcsének beérésekor, eredmények
felmutatásakor válik megtapasztalhatóvá. Természetesen ez a felhang egyénenként más-más
árnyalatot mutat. Van ugyanis, aki minden irányból támadást érez, van, aki teljes mértékő
elfogadást, más meg értelmiségiek és egyszerő emberek szerint differenciálódó attitődöt.
Ezzel az ambivalens belsı nézıponttal szemben a falubeliekkel készített interjúkból egy
erıteljesen homogén, elismerı, tiszteletteljes kép bontakozik ki. A megnyilatkozások arról
tanúskodnak, hogy a kutatás alanyait elfogadják, szeretik, megbecsülik az egykori
munkatársaik, szomszédaik, barátaik, alkotótársaik, hálásak azért, hogy a közösségükben
élnek. Emlékeik, viszonyulásaik egybecsengı közösségi tudatot reprezentálnak.
Ez a differenciált jelenség a megismerés határait jelzi, a néprajzi kutatás, a kívülrıl
érkezı kutató szerepének problematikusságát veti fel.

9. A falubeliekkel készített interjúk során megfogalmazódnak a népnevelésnek a
közösségben tetten érhetı hatásai. A megnyilatkozások nyomán a népnevelés egyik
legkézenfekvıbb hozadéka a közösségformáló erı. Az ének-, tánc-, színdarabtanulás, a
tárgyalkotás alkalmai, az irodalmi körök, kiállítások, fesztiválok, tanulmányutak valóságos
ünnepi együttléteket teremtenek, amelyek kiemelnek a hétköznapok rutinjából, és
erıforrásként szolgálnak a hétköznapi küzdelmekhez. Általánossá válik a népi kultúra iránti
érdeklıdés. Egyre többen figyelnek oda a környezetükben még fellelhetı hagyományos
folklórelemekre, és tartják fontosnak azok győjtését, feldolgozását.
A népnevelés hatására a hagyományos lakáskultúra tárgyai újra használatba
kerülnek, a díszítımővészet motívumkincsei felelevenítıdnek, a megfakult ének- és
táncrepertoár újra aktivizálódik és beépül a gyakorlati tudáskészletbe. Az újra elsajátított
közösségi tudás presztízsértékkel társul, az önfelmutatás jelentıs kellékévé válik. A lokális
tudáskészlet színpadra, kiállítótérbe, nagyközönség elé állításának a lehetısége, és annak
elismerı, lelkes fogadtatása a közvetítık pozitív önértékelését fokozza. Kultúrájuk
méltóságteljes megítélése kialakult ragaszkodásukat tovább erısíti.
A kézmőves mesterségeknek, a szellemi folklórkincsnek a birtoklása nem pusztán
szimbolikus, hanem gazdasági tıkét is mozgósít. A hagyomány gyakorlói számára
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megtapasztalhatóvá válik a tudás egzisztenciális haszna, ami voltaképpen a tudás tekintélyét
szilárdítja meg. Egy-egy tárgynak az elkészítése, egy-egy versenyen, fesztiválon való
részvétel sok esetben kiegészítı pénzforrást jelent. Az elsajátított ismeretek tehát nemcsak
hírnevet, hanem alkalmanként gazdasági fejlıdést is biztosítanak a közösség tagjainak.

10. A népnevelık közéleti, nevelı tevékenységét az intézményes szféra díjakkal,
oklevelekkel méltatja. Az oklevelek túlnyomórészt a falu határain kívülrıl, a régióból, illetve
a kulturális központokból, Kolozsvárról, Budapestrıl érkeznek. Ez a kiterjedt irányvonal az
életmő széleskörő társadalmi, kulturális értékét legitimálja. A vizsgált egyéniségek életében
ezeknek az intézményes elismeréseknek önbecsülést erısítı, cselekvésre buzdító hatásuk van.
Ha a hivatalos szféra felfigyel a tevékenységükre, ha azt értékesnek, kitüntetésre méltónak
tartja, akkor érdemes még nagyobb kitartással, lendülettel folytatni a megkezdett életutat.

11. A kutatás számára az egyéniségek életét méltató újságcikkek is hozzáférhetıvé
váltak. A szerzık követésre méltó, a népi, nemzeti kultúra, a közösség szolgálatának szentelt
életutakat mutatnak fel a lokális, regionális, nemzetközi nyilvánosság számára, s ezzel a
gesztussal mintegy legitimálják annak presztízsértékét, társadalmi hasznát.
Az újságcikkek idırendi ábráinak egymásra vetítése során nyomon követhetjük a
népnevelık életmőveire történı odafigyelésnek az idıbeli tendenciáját. Ebbıl az
összesítésbıl egy meglehetısen egységes gyakorlat olvasható ki. A sajtó az 1970-es évek
elejétıl egyre fokozódó érdeklıdést mutat a népmővelı tevékenységet folytató egyéniségek
életének reprezentálására. Ebben a periódusban a ’79,’80-as esztendı mutatja a legmagasabb
publicitást, innentıl ’83-ig lassan csökken, majd ’a 83-as esztendıtıl ’91-ig hirtelen elhallgat
a méltatások hangja. ’91-tıl napjainkig pedig ismét erıteljes érdeklıdés tapasztalható a sajtó
részérıl az egyéni életpályák iránt. ’91-tıl ’94-ig újra megugrik a publikációk száma, néhány
évig lankad, majd 1999-tıl páratlan intenzitással folytatódik az életutak mediatizációja. Ez a
jelenség alátámasztja azt a folyamatot, amit az életpályák összesített görbéjénél – társadalmipolitikai háttér – is figyelemmel kísérhetünk. Szembeszökı jelenség, hogy a pusztinai
Nyisztor Ilona és a gyimesbükki Antal Mária tevékenységét csak ’93-tól, illetve ’99-tıl kezdi
el ismertetni a sajtó, a többi személyiséghez képest lényegesen visszafogottabb
gyakorisággal. A róluk megjelent sajtóanyagot vizsgálva megállapítható az az általános
érvényő következtetés, hogy az 1989-es romániai rendszerváltás egy olyan korszakhatárnak
bizonyul, amikor a csángó kérdés fokozottan a figyelem középpontjába kerül. Ez a kitüntetett
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érdeklıdés tükrözıdik a publicisztika, a tudományos kutatások témaválasztásán, valamint a
csángó kultúra rendezvényszerő megjelenítésének alkalmain.
A megjelent méltatások a vizsgált személyiségek életében kiemelt jelentıséggel
bírnak. Úgy tekintenek ezekre a reflexiókra, mint az életvitelükre rábólintó elismerésre, mint
egy intézményes legitimációra, amely értékesnek, példaértékőnek ítéli a tevékenységüket.
Ezek az értékelések olykor erıforrásként, bátorításként szolgálnak a további önzetlen
feladatvállalásokhoz, a közösséget nevelı életforma létjogosultságához.

12. Az értelmezés során fontosnak tartottam számba venni azokat a motívumokat,
amelyeket a kutatás alanyai az általuk konstruált szövegkorpuszokban – az élettörténetben,
interjúban,

kérdıívben

tulajdonságjegyeket

–

tematizálnak.

Azokat

számszerősítettem,

a

amelyek

fogalmakat,

eseményeket,

javarészt

mindannyiuk

visszaemlékezéseiben elıfordulnak. A beszélgetések leggyakrabban a vallásosság, szeretet,
önzetlenség, a nevelés eszközei, illetve a munkamorál motívumait mozgósítják, vagyis azokat
a kategóriákat, amelyek a legjelentısebb mértékben meghatározzák a kutatás alanyainak
gondolkodásmódját,

életvitelét,

értékrendjét.

Feltehetıen

ezek

a

fogalmak,

személyiségjegyek a hatékony népnevelés legfontosabb kellékei.

13. A továbbiakban három adatbázist: a. a kutatás alanyai által tematizált
motívumokat, b. a sajtó által tematizált motívumokat, c. valamint a lokális közösség és a
családtagok által megfogalmazott személyiségjegyeket a motívumok közti korrelációk
felfedése és a népnevelı prototípus feltárása végett egy közös számszerősített adatbázisba
szerkesztettem, ez alapján keresve azokat a kategóriákat, amelyek a népnevelıket mint
csoportot leginkább meghatározzák.
A korreszpondencia analízis tengelyeinek metszéspontja köré azok a fogalmak,
tulajdonságok szervezıdtek, amelyek a legszignifikánsabb komponensei a népnevelı
embertípusnak.
a. A népnevelık a legnagyobb arányban egyrészt a nevelés eszközeit – tánc, viselet,
ének, népszokás, hagyomány, győjtés, könyv, tanulás, munka, olvasás – másrészt a neveléshez
szükséges tulajdonságokat – szeretet, önzetlenség, vallásosság – tematizálják. A kutatás
alanyai közül a három nı és az egyik férfi, István Lajos az említett lelki tulajdonságokat
tekintik a népnevelı magatartás nélkülözhetetlen kellékeinek. Máthé Ferenc a szeretet,
önzetlenség személyiségjegyekrıl nem beszél, a vallásosságot csak általánosságban, tehát
nem magára vonatkoztatva említi.
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b. A sajtóban megjelent írások túlnyomórészt a személyiségek tudását, tehetségét,
kitüntetéseit, ugyanakkor a tudás elıadások, tapasztalatcserék, kiállítások formájában
történı reprezentálását méltatják. Az újságcikkek rendszerint a hagyományırzés, a tudatos
motívumhasználat fogalomköreit is körüljárják. Érzékelik továbbá azt a szeretetet, amellyel a
népnevelık hivatástudatukat betöltik, illetve azt a feléjük irányuló tiszteletet, tekintélyt,
amely a lokális közösség részérıl megtapasztalható.
c. A falubeliek és a családtagok a kutatás alanyainak leggyakrabban azokat a
tulajdonságait említik, amelyek az emberi vonásaikat, lelkialkatukat domborítják ki, s
amelyek példaképpé, népszerő egyéniséggé avatják ıket. A vizsgált személyiségek
elsısorban emberi magatartásukkal – tanácsadással, vigasztalással, segítıkészséggel,
jósággal, türelemmel, kedvességgel, szeretetteljes viszonyulásmóddal – kerülnek közel a
lokális közösség tagjaihoz. Emberséges gesztusaik után pedig tudásukkal, tudásuk
átadásával, aktív életmódjukkal, szervezıkészségükkel, következetes jellemükkel érdemlik ki a
közösség elismerését, megbecsülését.
A klaszter analízis, az embertípusok hasonlósági fokának felállítása megerısítette a
kutatás során körvonalazódott hipotézist, illetıleg a korreszpondencia analízis eredményeit
tovább hangsúlyozta. A többváltozós adatelemzés következtetéseként elmondható, hogy a
régió, etnikum és nem szerinti tagolódás külön csoportba szervezi a kutatás alanyait. Más
lehetıségei vannak a népnevelésnek magyarlakta környezetben, mint a központi hatalom által
erısen felügyelt és megszorító intézkedéseket hozó térségekben, illetve más-más jellembeli
vonásaik által gyakorolnak nevelı hatást a nık és a férfiak.
A korreszpondencia analízis tengelyein már láthatóak voltak azok a pontfelhık,
amelyek egymás köré csoportosították a csángó nıket, majd egy kis eltéréssel magát a nıi
nemet. Az egyik férfi, István Lajos személyiségére vonatkoztatott motívumok, tulajdonságok
a nıkhöz közelebb álló egyéniségként jelölik ki a helyét, míg Máthé Ferenc a többi
népnevelıhöz viszonyítva a legtávolabbi rokonsági fokkal jellemezhetı. Erkölcsi, szakmai
erısségein túl, amelyeket mind a lokális közösség, mind a családtagok egyöntetően
elismernek, és nagyra értékelnek, a túlzott igazságérzete, szókimondása, makacssága miatt
nem sikerül olyan összhangot, baráti kapcsolatokat teremtenie a környezetében, mint a többi
népnevelınek. Kevésbé szociábilis magatartása folytán elsısorban idegenek körében,
távolabbi térségekben tapasztal meg igazi sikerélményeket.

14. Az életpályák vizsgálata során világossá vált, hogy azok alakulását jelentıs
mértékben befolyásolta, meghatározta az éppen uralkodó társadalmi, politikai kontextus.
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A kutatás alanyai mint követendı életút modellt igyekeztek megélni a két
világháború közötti és az azt követı évekre jellemzı értékırzı, közösséget szolgáló
életformát. Az 1960-as évek közepéig mindannyian szabadon gyakorolták népmővelı
szerepköreiket. Csángóföldön azonban a politikai beavatkozások a népnevelı törekvéseket
elgáncsolták.

Székelyföldön ettıl eltérıen az újonnan kiépült nemzetiségi nyilvánosság

szerkezete, az újabb lapok megjelenése, a könyvkiadás fellendülése, színházak alakulása, a
magyarnyelvő tévé és rádiómősorok, rendezvények, ünnepségek engedélyezése kedvezı
helyzetet teremtettek a nemzetiségi kultúra mőködtetésére.
Ezt a korszakot az 1970-es évek végétıl hanyatlás követte, amikor a korlátozó
intézkedések – intézmények tevékenységének átideologizálására irányuló törekvések,
médiumok mőködésének korlátozása vagy megszüntetése – akadályozták a kisebbségi elit
korábban kialakított társadalmi szerepeinek gyakorlását. A fennálló hatalom jelentıs
mértékben felügyelte az értelmiség magatartását, mi több elvárta tıle, hogy folytasson
propaganda tevékenységet a szocializmus építésében, vállaljon szerepet a rendszerbe történı
integrálás munkájából.
Az 1989-es rendszerváltozás utáni évek egy újabb lendülető kiteljesedés társadalmi
feltételeit teremtették meg. A kutatás alanyai az elızı évtizedekben kiépített, begyakorolt
magatartás-

és

tudáskészletüket

újra

mőködésbe

hozhatták.

Immár

szabadon

megfogalmazhatják és forgalmazhatják a lokális, nemzeti közösségre érvényes értékeket,
normákat.
Az 1990-es évek közepétıl, a gyors ütemő fellendülés után némi visszafogottság
tapasztalható az életpályák ívelésében, ami azonban már az elırehaladott életkorból származó
hátrányokkal, az egészségi állapot megromlásával, a házastárs halálából következı
egyedülléttel, és az ebbıl adódó egzisztenciális nehézségekkel magyarázható. A fiatalabb
csángó asszonyok viszont még töretlen intenzitással élnek a társadalmi, politikai helyzet
teremtette népnevelı lehetıségekkel.

Összegzésképpen elmondható, hogy a kutatás alanyai a székelyföldi, csángóföldi
lokális, regionális társadalom reprezentatív személyiségei. Az értelmiségi életformával
azonosulva egy hangsúlyosan értékırzı, értékmentı szemléletmódot képviselnek és
közvetítenek. Nem a leereszkedı intellektuel pozíciójából viszonyulnak a falubeliekhez, nem
kívülrıl és nem fentrıl nevelik a falu lakóit, hanem belesimulnak, benne élnek a
közösségben. Törekvéseik attól sikeresek, hogy a térség morális, szellemi és adott esetben
gazdasági fellendülésérıl is gondoskodnak, elképzeléseik által lelkesítenek, cselekvésre
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buzdítanak. A tartalmas közösségi életre fordított tudásuk, a falu határain kívülrıl érkezı
intézményesített elismerés olyan példaértékő, népszerő egyéniségekké avatja ıket, akikre a
helybéliek és távoliak egyaránt tisztelettel figyelnek. Jellemzı személyiségvonásaik –
céltudatosságuk, a másik emberre irányuló figyelmük, türelmes, szeretetteljes, segítıkész
viszonyulásmódjuk, munkaszeretetük, háttérben maradó, nem az elismerésért, dicsıségért
tevékenykedı önzetlen lelkületük, szüntelen önképzı magatartásuk – a népnevelı
prototípusát körvonalazzák.
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ABSTRACT
In the course of the present research I have reached overall conclusions through the unfolding
of life histories belonging to three community educators from Székelyföld/Székelyland and two from
Csángóföld/Csángóland (Antal Mária, Ghimeş-Făget/Gyimesbükk; Gál Irma, Joseni/Gyergyóalfalu;
István Lajos, Corund/Korond; Máthé Ferenc, Vârghiş/Vargyas; Nyisztor Ilona, Pustiana/Pusztina) as
well as through the image of their life-work within the respective community, its outline in the press
and through the institutionalised recognition of their activity.
I have made an attempt to inquire into the relation between the mentality of a community
educator and the existing social and political background, moreover the way the prevailing social,
political context has influenced the formation of life cycles. I have presented those periods which
provided prosperous conditions for the prevalence of minority culture; moreover I have also
overviewed the eras of decline when restricting measures hindered previously established order of
social roles of the minority elite. Furthermore, I have illustrated the effect and the outcome of
community education regarding the particular social context, moreover the development of students’
attitude to traditional culture, the reception and effect of values transmitted in a local, regional and
international context. I have tried to identify the social attitude which evolves within the judgement of
the community concerning these personalities.
The research methods I have used include life histories, the Thompson questionnaire pattern,
question-oriented interviews, gathering relevant documents regarding the way I discussed life
histories, cumulative life cycle graphs as well as two types of multi-variable inductions:
correspondence and cluster analysis. The documents include not only photographs but also newspaper
articles dealing with the people’s work, certificates as well as the comments of the visitor’s book.
To sum up, we could point out that the subjects of the research are representative personalities
of the local and regional society in Székelyland/Székelyföld and Csángóland /Csángóföld. Identifying
themselves with an intellectual way of life they represent and hand down a perspective that is
particularly concerned to preserve and protect values. Instead of approaching villagers with some
condescending attitude of the upper-class or educating people from the ’outside’ or from ’above’, they
easily accommodate themselves to the community and live together, coexist with them.
The way these people focus their knowledge on the abundance of everyday social life and
moreover the fact that their institutionalised recognition prevails far beyond the boundaries of the
village confer them into outstanding, popular personalities who are regarded with respect both by
locals and foreigners. Their characteristic features such as determination, thoughtfulness towards
others, patience, their loving, helpful attitude, love of work as well as their unselfish character that is
not striving either for recognition or fame, their ceaseless self-taught manner, outline the prototype of
a community educator.
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