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A népművészet napszámosa. 
Keszler Mária életútja és írásai

Dokumentumok a néptáncmozgalom hőskorából – 
Bura Ibolya összeállításában

A Magyar Pedagógiai Társaság új 
kiadványaként megjelent kötet tisz-
telgés egy jelentős életút előtt a 90. 
születésnapon. Az ünnepelt Keszler 
Mária pályafutását az oral history 
módszerével és forrásdokumentu-
mok közlésével tárja elénk a szerző 
Bura Ibolya. A rögzített beszélgetések 
anyaga mellet az ágyneműtartóban és 
az íróasztal legalsó fi ókjában poro-
sodó, többségében az 1970-es évek-
ből származó archív dokumentumok 
(emlékeztetők, jegyzőkönyvek, jelen-
léti ívek) gazdagítják a kötetet.

A történelmi kort, a közművelődés 
korabeli állapotát bemutató szemel-
vényekkel, valamint a Keszler Mária 
életútjában kiemelkedő szerepet ját-
szó szakemberek vázlatos pályaképe 
foglalják keretbe az életrajzot. A  szer-
ző, Bura Ibolya egymásba fonódva, 
elsősorban az életút időrendjéhez 
igazodva rendezte össze anyagát. Az 
életrajz-pályakép és a forrásdokumen-
tumok váltakozva követik egymást. 
A kötet utolsó harmadában néhány, az 
ünnepelt tollából származó írás olvas-
ható, amelyek munkásságának egy-egy 
kiemelt jelentőségű részéhez kapcso-
lódnak, majd róla egykor írott mélta-
tások, végül Keszler Mária írásainak 
bibliográfi ája következnek.

Aki Keszler Mária életútját követ-
te, tudja, hogy a gyerektánc, táncpe-

dagógia, illetve a nemzetiségek – kü-
lönösen a német nemzetiség – folk-
lórja, népművészeti mozgalma állt a 
pálya fókuszában.

Ajánljuk a kötetet a kortársaknak, 
akiknek módjukban áll közös emlé-
keket idézni, ajánljuk a tanítványok-
nak, akik átgondolhatják, hogy a XX. 
század második felének folklorizmus 

mozgalmainak mi a történelmi jelen-
tősége és mik a tanulságai, ajánljuk 
az utókornak: ne csak értse a hagyo-
mányokat, de vállalja is a stafétát, 
ajánljuk kutatóknak (akár szakdolgo-
zóknak, doktoranduszoknak), akik új 
forrásokat találnak, pedagógusoknak, 
akik hitet, erõt meríthetnek az életút 
tapasztalataiból.

SÁNDOR ILDIKÓ a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely Oktatási 
és Közművelődési Osztály Folklór szakterületének osztályvezetője, néprajzos.

TRENCSÉNYI IMRE az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának témavezetője, 
a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára.


