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KARÁCSONY SÁNDOR 

A kisgyermek elemi problémája, 
az anyanyelv 

Minden nyelv kollektív tény, szociális vonatkozású társaslelki tevékenység. Az anyanyelv is. 
Ha ezt a kurta tételt alaposabban kifejtenők, talán világosabban kitetszenék, nincs azonban itt 

most rá terünk, elégedjünk meg a végeredmények közlésével. Ha igaz a fenti állítás, akkor min-
den nyelvi jelenség kemény küzdelem eredménye, melyet az egyéni léleknek minduntalan meg 
kell harcolnia konvencionális jelrendszerrel. Ha az egyéni lélek lebirkózza a jelrendszert, modo-
rossá válik, és alapjában véve titokzatosan rejtelmes és érthetetlen. Ha a kollektívum győz, üres 
frázisok puffannak el, megint csak hatástalanul. Amint látjuk, mindkét nyelvi vereségnek ugyanaz 
a tanulsága. Valahányszor nem sikerül a beszélőnek kifejeznie magát, a sikertelenség mindig azért 
következett be, mert a másik ember nem értette meg őt. A nyelvi küzdelem mindig a megértésre 
irányul. A megértés titka is mindig ugyanaz: a beszélő úgy tudta felhasználni a már adott konven-
cionális jeleket, hogy a maga új mondanivalója mégiscsak belefért. Minden nyelvi probléma tehát 
mindig ugyanegy: hogy tegyem lehetségessé a lehetetlent, hogy se modoros, se frázisos ne legyek, 
hanem konvencionális jelrendszerben mozogva fejezzem ki egyéni, tehát nem konvencionális tar-
talmát a lelkemnek. Rövidebben: hogyan értessem meg magamat? A megértés akkor sikerült, ha 
az egyéni és kollektív lélek egymásrahatása a jelrendszerben egyensúlyi helyzetet teremt. A jel-
rendszeren az ilyen meg sem látszik, legfeljebb ha igazi írói vagy szónoki tehetség változtat az álla-
gán. (De ilyenkor ellenkező eset történik, mint a szokásos, mert ebben az esetben az egyéni lélek 
arra kényszeríti a kollektívumot, fogadja el az ő egyéni változtatását konvencionálisnak. Rendes 
körülmények között a jelrendszer változatlan marad.) Figyeljünk meg egy ilyen esetet. „Jó reggelt 
kívánok, kedves bátyám!" Egy-egy ilyen konvencionális kitétel lépten-nyomon elhangzik. Mindig 
észrevehetni rajta, ha egyebet nem, egy leheletnyi hangsúlyárnyalatot vagy hangszínváltást, a kez-
dőhang megnyújtását, más effélét. Mire jó az ilyen? Azt akarja mondani, nemcsak azért kívánom 
a jó reggelt, mert így szokás és ezekkel a szavakkal szokás, hanem azonkívül és mindenekfelett 
igazán is jó reggelt kívánok neked, aki valóban bátyám és komolyan kedves vagy nekem. A nyelv, 
a jelrendszer adta ezer, sőt tízezerféle lehetőség áll rendelkezésemre, hogy akár mindig kifejez-
hessem a magam lelkének egyéni tartalmát. 

A lehetőség, igenis, minden nyelv rendszerébe bele van rejtve, de a valóság csak az anyanyelv-
ben van adva igazán. Ebben a tényben rejlik anyanyelvünk jelentősége. Anyanyelvünk az a jel-
rendszer, amely a szó jelentésének értelmében magát a rendszert tartalmazza számunkra. Min-
den más nyelv csak jeleket tartalmaz, a jeleknek több-kevesebb halmazát, csak anyanyelünk áll 
egybe halmazból rendszerré. Ha anyanyelvünkön beszélünk, népünk egész múltja szolgáltatja ki-
fejeződni vágyódásunknak, a jelrendszernek a mélyén rejtőző egyetemes jelentéseket, s ennek 
kettős a haszna. Nem fenyeget bennünket képzavar, amely idegen nyelven lépten-nyomon lesel-
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kedik ránk, és könnyebben megértheti mondanivalómat a másik ember, hiszen az ő egyéni nyel-
vének a mélyén is ugyanaz a képvilág él, amelyből az én nyelvem táplálkozik. Klasszikus idézet 
vagy közmondás igen sokszor segíti például az egyéni mondanivalót kifejeződésre, s megmenti a 
beszélőt a modoros érthetetlenségtől is, a frázispuffogtatástól is, mert a klasszikus írásokban is, a 
közmondásokban is jellegzetes erővel él, lüktet és hat az anyanyelv. Sőt - az igazat megvallva -
anyanyelvünk csak látszólag más és több, mint ez a kettő: irodalmunk klasszikusai és a népnyelv, 
mert ha ama éppen aktuális köznyelvi fordulatok közül valamelyik valóban ki tudta fejezni a be-
szélők mondanivalóját, az a fordulat a jövőben is élni és hatni fog, ha el is vegyül a többi sok ezer 
fordulat között, további életének két lehetősége van: vagy népnyelvi kincs vált belőle, vagy klasszi-
kus irodalommá nemesedett. A köznyelv egyéb elemei nem az igazi anyanyelvünk, rendesen meg 
is állapítható róluk az idegen származás. Ez az anyag legkönnyebben kapható frázisnak is. Aki 
olyan szerencsétlen, hogy ezen a nyelven kénytelen beszélni, legtöbbször azért, mert nem ismeri 
anyanyelvét, tengő életet élhet ugyan, de a hamisítatlan nemzeti kultúrának sem teremtője, sem 
élvezője nem lehet igazán. Ezért olyan fontos, hogy az óvodákban hamisítatlan nyelvi nevelést 
kaphassanak a kisgyermekek. 

Mert - most következik az első kérdés harmadik „al" kérdése: kicsodák is azok a kisgyermekek 
a maguk valósága szerint? Ujabban már elég jól ismerjük, vagy véljük ismerni a kisgyermekeket, 
mióta a gyermeklélektan tanulságainak a fényénél figyeljük őket. Mégsem felesleges azért az óva-
tosság. Esetünkben például azért is ajánlatos egy kis egészséges kétely, mert akármilyen jól meg-
mutatja nekünk a gyermeklélektan a kisgyermek egyéni lelkivilágát, társaslelki vonatkozásait még 
nem ismeri elég jól, s nem is mutathatja meg. Márpedig a nyelv társaslelki vonatkozás - köztudo-
másszerűen is. 

Az egyéni léleknek megfelelő társaslelki kategóriák még mindig köztudomásszerűen a követ-
kezők: életérzés helyett jog, érzelem, értelem, akarat helyett művészet, tudomány, társadalom, il-
letőleg nyilvánulásaikban ízlés, nyelv, szokás. (Az egyéni hit társasvonatkozása szerint, mint vallás 
nyilvánul.) Ez a kifejlődött, kész, érett, felnőtt ember lelkének társasvonatkozás-rendszere. 

A gyermeklélek kategóriái még nem ilyen differenciáltak. Kicsi gyermek, esetünkben, óvodás-
gyermek korában a gyermek lelke voltaképpen még roppant egyszerű. Életérzése fejlett csak, ki-
fejlődött életérzésén túl pedig tulajdonképpeni lelkiélete még a maga osztatlan egészében külö-
nül el életérzéseitől, mint „a többi" vonatkozása. A gyermeklélek osztódása tehát roppant pozitív. 
Van kifejlett társaslelki életérzése, azaz „joga", és osztatlan egyéb társaslelki vonatkozásai, me-
lyek azonban mind erre a jogra vannak hangolódva. Van tehát a gyermeknek társas érzelmi, értel-
mi és akaratvilága is, de ezek még nem különültek el, nem is különböztethetők meg egymástól 
élesen, és valamennyien társas életérzésre hangolódtak a maguk egybefolyó alaktalanságában. 
Hamar megérthetjük ezt, csak azt kérdezzük meg igen határozottan: mi a gyermekjoga? Azaz: mi 
a gyermek szociális életérzése? Miben él a gyermek, „másokra nézve"? Mi a gyermek kollektív 
életnyilvánulásainak legtermészetesebb kerete? A felelet el sem téveszthető: a játék. Játék a gyer-
mek kollektív életnyilvánulásainak kerete, az ő szociális vonatkozása. Az a gyermek él jogaiba be-
leinstallálva, akinek a játék megadatott. És az a gyerek van lelke mélyén kisemmizve, jogaiból ki-
vetkőztetve, aki nem játszhatik. 

Csak a játék az társaslelki megnyilvánulásai közül, amely teljesen kifejlődött, de persze nem 
csak a játék az egyetlen társaslelki jelenség kis életének nyilvánulásai közben. Van művészete, 
nyelve, társadalma, sőt vallása, de ezek valamennyien mind „jogi" hangolásúak, vagyis játékosak. 
Játékosan dalol, táncol, díszíti magát öltözködés közben, játékosan rajzol, rendezkedik, épít, sza-
val, színészkedik, szerepel, de közönségképpen is játékosan viselkedik, ha elfárad, vagy unja ma-
gát például, nemtetszésének igen őszintén ad hangot. Dolgoztatni sem lehet komolyan, csak játé-
kosan. Nemcsak művészete játékos, a nyelve is az. Mikor beszél is játszik, nagyon sokszor játszik 
például beszélgetést valamelyik társával, de magát a beszédet is rengetegszer „gyakorolja" játéko-
san. Egy ízben egy kis vasúti útitársam (3 és fél éves gyerek) Szerencstől Miskolcig, sok százszor 
elmondta ezt a kis szöveget, és nem fáradt bele: Taktaszada, Taktaharkány, Tiszalúc, Hernád-
németi, Zsolca, Miskolc. Az is csak játék, amikor némelyik gyermek hosszú képeskönyvszöveget 
hiba nélkül elmond, egyesek több ezer verssort elrecitálnak anélkül, hogy voltaképpen értenék 
azt, amit mondanak. Társadalma is játékos a gyermeknek: ad hoc társadalom ez. Vadidegen em-
bereket megszólítanak, in medias res kezdenek vele intim dolgokról beszélgetni. („Pisti meg el-
törte a lábát." Ki az a Pisti? És nem a maga lábát törte el, hanem egy bizonyos Borzas babáét. 
És... mit tartozik ez arra a nénire, aki ebben a pillanatban éppen elhalad mellettünk?) A vallása is 
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játékos a gyermeknek. Legtöbbször a saját mesevilága a vallásrendszere, de ha a magunk 
krisztocentrikus rendszerét adjuk neki, ő azt is játékosan rendezi be, és úgy is éli. (V. ö. Móra Fe-
renc: Máriácska a sakalóban című bájos, csudaszép novellájával.) 

íme, alig kérdeztük meg a nyelvet, az anyanyelvet és a gyermek társaslelki viszonyulásait saját 
mivoltunk felől, máris sok minden nyilvánvalóvá lett abból is, amit Kodály Zoltán az óvodában 
megfigyelt és szóvá tett. 

Világosság derült mindenekelőtt arra a szokatlan követelményre, hogy az óvodásgyermek szá-
mára fontosabbak és sürgősebbek a nyelv zenei elemei a racionális elemeknél. Hát persze hogy 
azok, hiszen az óvodásgyermek lelkében először is összefolynak a művészet, tudomány és társada-
lom határai, másodszor meg a gyermek a nyelvet is, mint minden egyéb társaslelki megnyilvánulá-
sát, játékosan éli. 

Számára tehát a nyelv egyszerre művészet és nyelv, azaz jelkép- és jelrendszer, ezért „dalolja" 
félig, csak félig „beszéli", ezért nem törődik az értelmével, ezért fontos számára belőle a ritmus, 
ezért élvezi az értelmetlen refréneket és réjákat. De ugyancsak egyszerre jel- és tettrendszer szá-
mára a nyelv, ezért élvezi a lármát és kiabálást, ezért szereti másrészt a karbanmondást, a szavaló-
kórust, a kollektíve hangoztatott kiolvasó és egyéb mondókákat, ezért hangzik olyan éneklően 
minden kollektíve recitált hangos szövege. Azért - igen természetesen - nyelv is számára a nyelv, 
de annak is játékos. Nem a nyelvi jelentősége fontos, hanem a „jogi"; a birtokbavétel és a szuve-
rén használat. Ez pedig a zenei, tehát művészi és a társadalmi, a végbevihető és elszenvedhető 
„tett" voltánál fogva eszközölhető legkönnyebben. Nem fontos még ebben a korban, mit „jelent" 
a nyelv. Fontos, hogy ritmikusan és melodikusán egyfelől, más oldalról pedig hangosan, tehát ha-
tásosan „hangzik" a nyelv. A zárt formájú nyelv, a mondóka birtokba is könnyebben vehető, mert 
könyv nélkül könnyebben „beelmézhető", de társadalmi tettként is könnyebben megcselekedhető 
(a kiolvasó mondóka végső szótagjára például azonnal engedelmesen kimegy „hunyni" az, akire 
éppen jutott), mint az értelmes, rendes jelentéssel bíró, felnőtt emberek között használatos nyelv. 
A gyermek a nyelvet zeneileg, tehát művészeti kategóriában veszi birtokba, és társadalmilag, 
tettrendszerben használja. 

Ha tehát nem az anyanyelvét tanulná eközben, rettenetes lelki kárt szenvedne. Képzavar, vagy 
képvilág helyett elmosódó üres ködgomoly kerekednék a lelkében, mert ebben a nyelvben, amit ő 
birtokba vesz és használ, egészen pontosan csak annyi az igazán nyelvi, tehát társaslogikailag is 
„jelentés"-es elem, amennyi a kollektívum nyelvében, az anyanyelvben. Egyénileg a gyermek gon-
dolkodás nélkül él ezzel a zeneileg meghódított és gesztió gyanánt használatba vett nyelvvel. 
Későbbi életébe nem is menthet át belőle többet: a zenei elemeket a dialektusban és a gesztiót, a 
tisztán tettrendszerbe tartozó nyelvi „szokást" a frázisaiban. Tartalmat ennek a nyelvnek csak az 
anyanyelvi, tisztán kollektív elemek kölcsönözhetnek; a népnyelv és a klasszikus nemzeti iroda-
lom egyetemes, jelképi jelentései. 

Én tehát a Kodály Zoltán megszorítását kénytelen vagyok még jobban megszorítani. O azt 
mondja, nem követeli a ráció kiküszöbölését a nyelvi nevelésből, csak helyet kér a nyelv zenei 
örömforrás jellegének is. Jómagam a nyelv racionális elemeinek a hangsúlyozását felesleges 
erőpazarlásnak tartom, olyanformának, mint az idegen nyelvek erőltetését 10 éves korig. Kárba 
veszett fáradság, mert a nyelvnek csak a zenei és a társadalmi elemei maradnak meg, s az így meg-
maradt igazán nyelvi elemeknek a folklorisztikus, tudatalatti szimbolikus jelentésrendszere. De 
ez sem magában és maga erején, hanem a zenei és társadalmi erőkben rejtetten. A „káromkodás" 
például mindig dialektusban és kerek formában él. Káromkodni csak „szokásos" kitételekben le-
het, mert felindult állapotban cselekszi minden ember. A dialektus és a kerek formák művészi 
elemei, a szokásos kitételek társadalmi gesztiói a nyelvnek. Az olyan ember, akinél a nyelvi „tarta-
lom" nem ezeken a pilléreken nyugszik, ügyefogyott és üres beszédű, de ügyefogyott és üres lelkű 
is. Ezért mondja Kodály, hogy akit túl korán arra kényszeritettek, minden szónak tudja a jelenté-
sét, később nem jut el az igazi jelentésekig. 

Az óvodai anyanyelvi nevelés tehát csak két forrásból meríthet: a népnyelvből meg a klasszikus 
nemzeti irodalomból. Még egy harmadik lehetőség volna, hamarabb, mint bármi más egyéb: ide-
gen népnyelv és világirodalmi klasszikusok, de eredetiben. (És csak azzal a feltétellel, hogy egy 
kukkot sem ért belőle az emberpalánta.) Ez a harmadik lehetőség azonban már csak módjával és 
keveseknek adagolható. Ismerek gyerekeket, akik sok ezer ilyen idegen sort tudtak játékosan re-
citálni, igaz, hogy az ilyeneknek anyanyelvi szólamkincse azután igazán „légió" volt. 
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A „Kukucs édes, kukucs, a napocska felkelt, aranyos anyuskám, jó reggelt"-féleségeket igazán 
csak az a szörnyű balhiedelem vihette be az óvodába s ragaszkodik ott hozzájuk görcsösen, mint 
például egy-egy ilyen részlet Vörösmartyból: „Derengő lelkem előbb lobogós kópiák és kardok 
acéli szegdelik a levegőt, villog, dörög a hadi környék. Látom, elöl, kacagányos apák s heves ifjú 
leventék száguldó lovakon mint törnek halni vagy ölni, zászlódat látom, Bulcsú, s szemem árja 
megindul!" 

Tévedés. Ha igazuk volna az így gondolkozóknak, akkor a gyerekek sohase mondanának 
olyant, hogy „aputámat tineveztét a tilencedit fizetészi osztály mászodit fotozatába". Pedig mon-
danak ilyesmit, ugyebár, és mégsem gyanúsítja meg őket senki sem azzal, hogy tisztában vannak 
vele, értik azt, amit mondanak. Eridj már, kis majom, vagy kis szajkó - mosolyodik el az ember az 
ilyenek hallatára, és nem is álmodja, felerészben milyen nagy nyelvlélektani igazságot kerülget. 

Az csak természetes, hogy magam sem a legnehezebb és legérthetetlenebb klasszikus szövege-
ket ajánlom elsősorban. 

Csak azt akarom velők hangsúlyozni, hogy őket is előbb, mint a dilettáns fűzfapoétai és a lom-
pos köznyelvi, vagy a pedáns, tendenciózusan pedagógus lappáliákat. Elsősorban persze, hogy a 
friss és harmatos népnyelvi szövegeket ajánlom, azokból is a gyermeki mondókákat, a népmese 
sztereotip kitételeit és a népdalszövegeket. A közmondásokat. Klasszikus költőink gyermekien 
egyszerű nyelvű, csodálatos alkotásait. 

A gyermek nyelve ugyanis tudatalatti lelki tartalommá ülepedik az évek mélyén, mire a gyer-
mek megnő. Irigylésre méltó ember válik belőle, ha ez a tudatalatti tartalom azonos a másik két 
hasonló kollektív-tudatalattisággal. A nép folklorisztikus nyelvével és a klasszikus nemzeti iroda-
lom tartalmának esztétikailag soha meg nem fejthető (és ezért örökszép) jelképi erejével. 

Az óvoda anyanyelvi nevelésének e felé a cél felé kell törnie. Különben - igaza van Kodály Zol-
tánnak - „váltott lelkű" kis embereket ereszt feljebb az elemi iskolába, az egyetemekre, s ki a nagy 
életbe. 

NAGY ATTILÁNÉ 

Magyar népmesék 
az óvodai nevelés szolgálatában 

A népmesék egy-egy nép vagy közösség olyan szóban terjedő irodalmi alkotásai, amelyek egé-
szükben és részleteikben magukon viselik az adott ország, nemzet sajátosságait, az általános, min-
den népmesére egyformán jellemző jegyek mellett. Ezek a sajátosságok a tartalmi különbségeket 
tekintve nem számottevőek, sokkal inkább vonatkoztathatók azokra a formai jellemzőkre, ame-
lyek a környezetrajzban, a hősök megformálásában, a nyelvi és stílusjegyekben figyelhetők meg. 

Köztudott a népmesék motívumainak vándorlása, az erkölcsi mondanivaló egyezése és hang-
súlyozása, a csodának, a lehetetlennek a teljesülése. Az egyezések nyilvánvalósága mégis jól meg-
figyelhető variánsmegoldásokat eredményez egy-egy nép meséjében. 

E megállapítás igazsága a keleti és magyar népmesék hőseinek száguldását megfigyelve azon-
nal szembetűnő; a keleti mesék hősei repülőszőnyegen, a magyar tündérmesék hősei táltos pari-
pán közlekednek. A magyar népmese irreális szereplői legtöbbször boszorkányok, sárkányok, 
tündérek, míg a keleti mesében dzsinnek, szellemek találhatók. 

A címben megfogalmazottak alapján a magyar népmese nyelvi sajátosságairól kell elsősorban 
beszélni, arról az ízes, kristálytiszta, kifejező nyelvről, amely mentes idegen kifejezésektől, rend-
kívül hajlékony, s a gyűjtők és átdolgozok jóvoltából megőrizte a nép nyelvének dús szépségét. 
Népmeséinkben a legtisztábban találhatók meg a magyar nyelv fordulatai, tömör, magvas gondo-
latisága, hasonlatai, érzékletessége, zeneisége. 
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Amikor tehát az óvoda középső és nagycsoportjaiban, de az általános iskola alsó tagozatában 
is - a magyar népmesék minél több alkalommal történő elmondását, az elolvasás kedvének éb-
resztését szorgalmazzuk, az anyanyelv fejlesztésére, ápolására is gondolunk. 

Sok szó esik mostanában az idegen szavak terjedéséről, egy - a műveltség látszatában tetszelgő 
- magatartásról, hogy tudniillik minél több idegen szóval fejezi ki magát a beszélő, annál nagyobb 
tekintélyre tesz szert. A tömegkommunikációs eszközök sem mindig jó terjesztői, művelői a szép 
magyar beszédnek. Mindezek eredhetnek kényelmességből, a nyelv szabályainak nem kellő isme-
retéből, de mindenképpen fel kell, hogy hívják minden pedagógusnak, anyanyelvét szerető és a 
felnövekvő gyermekkel valamilyen formában-kapcsolatban levő felnőttnek a figyelmét annak 
fontosságáról, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel tudatosítsa a szép magyar beszéd hasz-
nálatának és művelésének igényét. 

A népmese szeretete, az elmondására való unszolás ismert jelenség a nagyobb óvodásokkal 
foglalkozók előtt. Biztosan tudjuk, hogy az érdekfeszítő, fordulatokban gazdag cselekményen túl 
a nyelv szépségei is megfogják a gyermeket. 5-6 éves óvodásaink nagy figyelemmel hallgatják az 
„irgum-burgum teremtette" féle szólásokat, a mesék záró mondókáit „itt a vége, fuss el véle", „itt 
a vége, tedd a jégre majd elcsúszik valamerre", vagy az érzékletes szóképeket és hasonlatokat 
„ilyen-olyan teremtette", „míg estére nem kelt az idő" stb., mert ezek a nyelvi fordulatok színessé -
gükkel, érzékletességeikkel eltérnek a mindennapi beszéd nyelvétől, hangalakjuk és jelentésük is 
esztétikai gyönyörűség forrása. 

Úgy gondoljuk, éppen a népmesék nyelve a legjobb érv és bizonyíték arra, hogy a bonyolult lel-
kiállapotok, különleges helyzetek, váratlan fordulatok megkapóan mutathatók be a népnyelv szó-
készletével, képeivel. Ezért a mesék a gyermeki beszéd helyes arányainak kialakításában (idegen 
szavak, kifejezések, költészet nyelve) nagyobb szerepet játszhatnak, mint azt eddig gondoltuk. 

A magyar népmese a feudális világ hű tükre. Azok a szokások, hagyományok, az az osztályta-
gozódás, feudális hierarchia, amely 150-200 évvel ezelőtt jellemző volt a magyarországi állapo-
tokra, mind nyomon követhető a népünk által kialakított mesékben. A magyar nép észjárása, böl-
csessége, leleményessége a népmesék hőseinek természetes, állandó jellemzője. Népmesét hall-
gató gyermekeinknek e hősökhöz való kötődése tehát egyértelmű. Ez az érzelmi azonosulás a ké-
sőbbi - iskolai - tanulmányok során a logikai gondolkodás fejlődésével, a megértés szintjén is tu-
datosul, ismerősként fogadja és elfogadja Kukorica Jancsit, Toldi Miklóst, vagy a magyar nép-
mondák legtöbbször említett alakját, Mátyás királyt. 

A magyar népmesék helyszíne többnyire erdő, mező, rét, szántóföld, hegyek és völgyek; olyan 
tájak tehát, amelyek a magyar föld földrajzilag is pontosítható jellemzői. így ezúttal a szülőföld 
jellegzetes távút is megismeri a gyermek, s különösen akkor tudatosul ez, amikor megismerkedik 
a más népek meséiben előforduló tengerrel, tűzhányóval, homoksivataggal, 

A meséket elemezve az is megállapítható, hogy a magyar növény- és állatvilág képviselői szere-
pelnek bennük a legtöbbször, pl.: fűzfa, körtefa, almafa, szeder, bükkfa, körte, alma, széna, zab, a 
háziállatok közül a kutya, macska, ló, kakas, kacsa, galamb, nyúl; az erdei állatokból pedig a szar-
vas, medve, farkas stb. A velük történő ismerkedés nem pusztán a gyermek fogalomismeretét bő-
víti, de az is nyilvánvalóvá válik, hogy e növények és állatok a legtöbb esetben a magyar népmesék 
állandó szereplői. 

Meséinkben a reális és az irreális elemek - általában - fele-fele arányban szerepelnek. Ez vo-
natkozik a helyszínre, a szereplőkre, az eszközökre is. Érdekes megfigyelni, hogy az ételek-italok 
is mennyire sajátos, ismert magyar eledelek közül kerülnek ki. Ilyenek: kenyér, cipó, pogácsa, kol-
bász, kása, kalács, bor, pálinka, gulyás, pecsenye stb. De még az irreális szereplők, eszközök, cso-
dák is a sajátos nemzeti jellegzetességeik alapján alakulnak ki a mesélő fantáziájában (tündér: 
csodás szépségű leány, boszorkány: rút, gonosz öregasszony, azután csodatevő madártoll, állati 
szőr stb.). 

Bár a felsorolt - a népmesékben gyakran előforduló - tárgyak közül a mai köznyelvben is sokat 
megtalálunk; ezek a fejlett szókinccsel rendelkező óvodás gyermek beszédében is gyakran előfor-
dulnak, tehát bizonyos mértékig közvetítik a múltat is. Tudatosul a gyermekben, hogy milyenek 
voltak elődeink szokásai, milyen volt a kapcsolat pl. az idősebbek és a fiatalok, szülők és gyerme-
kek között, megtalálhatjuk az összefüggést a még ma is meglevő szokások és a régebbi korok ha-
gyománya között. Az állatok és a természet szeretete is nyomon követhető a magyar népmesék-
ben, nevelő értéke ezért is nagy. 
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A magyar népmesék erkölcsi mondanivalója a magyar nép gondolkodásának, érzésvilágának 
hű tükre. Azt fogalmazza meg e csodás történetekben, ami életfelfogásából, jelleméből természe-
tes módon következik. Tiszteletet parancsol az idősek tapasztalata és életbölcsessége. Az erejé-
vel, ügyességével, jóságával hatalomra jutó szegénylegény szüleit is magával viszi a jómódba. Igaz-
ságérzete fejeződik ki abban, hogy csak munkával, feladatok vállalásával és teljesítésével juthat 
gazdagsághoz a szerencsét próbáló. A segítségre szorulón, a bajba jutottan mindig segít. 

Népmeséink csodálatos világi, tartalmi és formai értékei - a kisgyermekek életkori sajátossá-
gait figyelembe véve - sajátos eszközökkel és módon járulhatnak hozzá a haza megszeretéséhez, 
megbecsüléséhez. A nemzeti hagyományok (a nép költészete, dalai, zenéje, a nyelv, melyet a dol-
gozó nép ápolt és tartott fenn) történelmi múltunk részei. A nép meséje, amelyben a nép munká-
ja, küzdelmei elevenednek meg, s kínálva-kínálják az alkalmat, hogy a felnövekvő nemzedék gyö-
nyörködve, szinte észrevétlenül ismerkedjék, a múlttal, s ez által még jobban becsülje és értékelje 
a jelent. 

A népi kultúra, a közösségek összetartó hagyományai megadták az embernek azt az érzést, 
hogy a kisközösségek sorozatán keresztül mindenki pótolhatatlan szerepet tölt be. Erre a mélyen 
gyökerező biztonságérzetre a gyerekeknek is szükségük van, melynek erősítésében nagy lehetősé-
get jelent óvodai munkánk során, gyermekek közösségében a népzene, népmese, népi játékok, 
kézművesség stb. alkalmazása. A néphagyomány sokrétű mai tevékenységnek és a megtartó köte-
lékek megteremtésének 

A természetes anyagok felhasználása a játékban. Lehet eszköze. A népművészetből bármikor 
meríthetünk a gyermekek gyönyörködtetésére, problémáinak feloldására vagy az óvodai élet szí-
nesebbé, hangulatosabbá, gazdagabbá tétele érdekében. 

A mosonmagyaróvári óvodákban 1985-ben megalakítottuk Hagyományőrző munkaközössé-
günkkel feladatul jelöltük: feltárni az elfelejtett értékeket, s a gyermekközösségeknek visszaadni 
- ahogy, Kodály mondta - „elvesztett paradicsomát"; anyanyelvünk egészsége érdekében, a lakó-
telepei betonkockáiból a játszóterekre kiszabaduló gyerekek érdekében, a régi gyermekkori em-
lékek jó íze és az óvodai ünnepélyek szépsége miatt, nemzeti műveltségünk folyamatossága érde-
kében, a lelki gazdagságért. 

Azokat az óvónőket kértük a Hagyományőrző munkaközösségbe, akik koruknál fogva még 
benn éltek a falusi gyermekek napi játékainak derűs légkörében. Munkánk a következő tevékeny-
ségekből áll: az irodalom gyűjtése, tanulmányozása; manuális tevékenység átörökítése; az óvodai 
csoportok díszítése a természetes anyagokkal; szigetközi gyermekdalok, játékok gyűjtése, tanulá-
sa, tanítása; a jeles napok szokásainak feldolgozása az óvodai életben; aprók táncháza és Játszó-
ház a gyerekeknek. 

A napforduló köré építettük fel, csoportosítottuk gyűjtőmunkánkat, s utólag bemutattuk az 
óvodai foglalkozásokon. 

SZABÓ VILMOSNÉ 

Hagyományápolás Mosonmagyaróvár 
óvodáiban 

Tavasz 

Húsvét Május 1. Pünkösd Lakodalmas 

Nyár 
Aratás Új kenyér 
kezdete ünnepe 

Tavaszi határjárás 
Tojásfestés, locsolás 

Pünkösdi játék 
Májusfaállítás 

Mozgásos és dalos játékok 

Mozgásos játékok 
Lakodalmas játékok 

Nyári gyűjtőmunka, kirándulások 
Búzakoszorú-készítés 
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Ősz Tél 
Szüret Búcsúk Névnapok 

Termésjátékok készítése 
Luca Karácsony Farsang 

Farsangi maskarázás 
Újévi jókívánságok Szüretek csoportosan 

Közös termésgyűjtés 
Névnapok megünneplése 

Mozgásos és dalos játékok 

Karácsonyi pásztorjátékok 
Mézeskalács-készítés 

Lucázás 
Búzaültetés 

Cseresznyeág vízben 

Ez azonban nemcsak egy-egy jeles naphoz, alkalomhoz fűződik, hanem óvodai életünk egészét 
átszövi. Kezdődik a játékkal. A szülők, megfogyatkozva időben és türelemben, a játékot többnyire 
csak boltból veszik. Adósságukat játékhegyekkel tudják le. A gyermek megvásárolt szeretetével 
kapcsolatukat átengedik az üszkösödésnek. Már egyre ritkábban játszanak együtt velük, s még rit-
kábban jut eszükbe, hogy játékot készítsenek nekik, vagy esetleg megtanítsák őket készítésükre. 

Meghívtuk a nagyszülőket az óvodába, nyílt munkadélutánra, ahol beszélgettek a múltról, szo-
kásaikról. Tudatosítani szerettük volna, hogy az idős emberek éppen a legkisebbeknek adhatják a 
legtöbbet: szeretetet, törődést, figyelmet. A népi játékkészítés hagyományának átörökítését a lá-
tásra neveléssel kezdtük, azzal a meggondolással, hogy kultúránk alapozását szolgálja, ha látni ta-
nulunk, látni tanítunk. Szülőföldünk gyalogösvényein nyitott szemmel járva, sok szép, érdekes él-
ményben volt részünk. Bekalandoztuk a közeli kiserdőt, a platánfáktól ékesedő, mókuslakta par-
kot, a fűzfákkal szegélyezett Duna- és Lajta-partot. Megfigyeltük a növényeket, az állatokat, a szí-
neket, a fényeket, a formákat. Szemlélődő sétáink során jutottunk el a környezetünk adta termé-
szetes anyagok gyűjtéséig. Kincses ládánkban található: gubacs, toboz, bogyó, fadarab, gesztenye, 
makk, kukoricaszár, kukoricacsutka, gyékény, sás, virág, fűzfavessző, szalma, napraforgó, külön-
böző magok, mákgubók, nád és egyéb termények. 

A gyűjtött anyagból néha már az erdei tisztáson játékszert készítettünk. Ezt dalolással kísér-
tük. Pl. búzavirág-koszorú készítésekor tanultuk a Koszorú, koszorú népi játékdalt, vagy papsajt-
ból gyűrűt készítettünk és énekeltük hozzá a Csön-csön gyűrűt. Izgalmas volt a nádsíp készítése, 
amit a Lementem a pincébe kezdetű mondóka tanításával kötöttünk össze. A lányok szebbnél 
szebb Csutka Rozit készítenek kukoricacsutkából, és sorolhatnám tovább. A lopótök a legkedve-
sebb ritmushangszerünk. 

A mi kis műhelyünk mindennapjaihoz nemcsak a munkálkodás tartozik, hanem közben be-
szélgetünk, dalolgatunk, mesélünk, dúdolgatunk, mondókákat mondogatunk - beszélgetés, ének-
szó, játék mellett jobban megy a munka. 

Nem volt kedvesebb mese, mint az, amikor a szigetközi ember életéről meséltem. Meghívtuk a 
nagypapát, Varga Józsi bácsit, aki a múlt szokásairól mesélt. A Lucázásról, lakodalmakról, pün-
kösdi szokásról, a búcsúkról, a karácsonyi köszöntők hangulatáról, a farsangi szokásokról, húsvét-
ról. Ezen jeles napok „kicsinyített formái" ma is élők óvodánkban. Humoros a Lucázás, mikor 
csoportról csoportra járva, a szalmacsomóra térdelve fennhangon mondják mondókájukat a Lu-
cázók. Mondóka után várják az ajándékot, ami a gyermekek által közösen készített barkács-
munka. Természetesen közben szórják a szalmát, de azért most a dajka néni nem haragszik. A hu-
mor kedvéért seprűt fog, mintegy elkergeti őket, am in mindén ki jót nevet. 

A karácsonyi ünnepvárás teendőibe bevonjuk a gyermekeket. Terjeng a vanília, a fahéj, a szeg-
fűszeg illata az óvodában. Sül a mézeskalács és a darálókeksz-fenyődísz. A takarítás, az ajándék-
készítés izgalma csoportról csoportra száll. Pásztorjátékot tanulnak a nagyok, azzal köszöntenek 
kellemes karácsonyt. 

A farsangi szokások felelevenítésekor a nagymamák is szót kapnak, akik mesélnek a régi idők-
ről. Kukoricát pattogtatnak, régi dalokat énekelnek, természetesen ők is megtanulják az óvodás 
dalokat. Közösen táncolnak unokáikkal. Megmutatták a tollfosztás módját, átadták annak vala-
mikori hangulatát. A gyerekek öröme leírhatatlanul nagy volt. Megtanítottak bennünket vajat kö-
pülni, soha ilyen jóízű vajas kenyeret nem ettek a gyerekeink, mint abból a vajból, amit ők is kö-
pültek. 
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A névnapi köszöntőversek, dalok egész sorát ismerik a gyerekek. Vidámsággal telik el pár óra, 
míg közösen ünnepelünk az ünnepelttel. 

A húsvéttal kapcsolatos hagyományok felelevenítésének csodálatos pillanata volt a tojásfestés 
hagymahéjjal, apró levelekkel, virággal. A locsolás hagyománya élő, kedves locsolóverseket tanul-
nak a fiúk erre az alkalomra. 

A májusfaállítás élő szokás óvodáink udvarán. Ez alkalomra a szülőket invitáljuk közös majá-
lisra. A közös, mókás játékon a szülők körében is vidámságot, felszabadultságot, igazi játékörö-
möt hoztak: végzettségre, beosztásra senki sem gondolt. 

Tavasszal hangos az óvodaudvar a várkörjárás játszásakor. Kedves szokás a kiszehajtás, mikor a 
szánkózódomb oldalán elégetik, vagy a Lajtán úsztatják a „szalmatestű" bábot és felcsendül a dal: 

Bújj-bújj zöld ág... 
Sándor napján megszakad a tél 
Jer-Jer kikelet 
A népi hagyományok egyre erőteljesebben bekerülnek az óvodai életbe. Az életre kelt népszo-

kásokat beleszőttük az óvodai élet ünnepeibe. Meggyőződésem, hogy a régi hagyományok az 
újakkal ötvözve teszik széppé az emberek ünnepeit. A népi gyermekjátékok felelevenítésében a 
komplexitásra törekedtünk, mert lényegét tekintve nem választhatók külön a népi mondókák, 
népmesék, gyermekjátékok, sőt a játékszerek készítése sem. A játékszereket a játék eleven folya-
mata tölti meg élettel, miközben mondókák, dalok fűződnek hozzájuk. A játékteremtő erők szer-
ves egységben tartják a játék céljaira kitermelt tárgyat, a népköltési és népzenei hagyományt, az 
öröklődő cselekvést. 

Hagyományőrző munkánk jelentőségét abban látom, hogy csak akkor tudunk a jövőért lelke-
sedni tudó és a jövő építőmunkájában szívvel-lélekkel részt venni akaró embereket formálni, ha 
ráneveljük gyermekeket elődeink szellemi, anyagi és erkölcsi hagyatékának megbecsülésére. Vé-
gezetül Kodály Zoltánt idézem: „Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, 
lassú kifejlesztése a feladatunk. Magyar mivoltunk épületének mintegy a föld alatti alapjait kell itt 
lerakni. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület... A tudat alatti nem-
zeti szokások legjobb megalapozója a néphagyomány." 

HORVÁTH GYULÁNÉ 

A néphagyományok őrzése 
a csepregi óvodában 

Az óvodai munkáról szeretnék elmondani néhány gondolatot. Csepregi óvodánk története 
1918-ig nyúlik vissza, amikor is szerzetes nővérek működtették a helyi óvodát. Ez a Kossuth Lajos 
utcában, a zárda épületében volt, ahol a szerzetes nővérek élték a napi életüket, ott működött az 
első óvoda, mellette egy kis Katalin-templom van. 

Az 1950-es években aztán két intézmény alakult, mert Csepregen van felsőváros és alsóváros. 
Az alsóváros az a főtértől lefele nyúló része a településnek, a főtértől fölfele húzódó része pedig a 
felsőváros volt. A felsővárosiak megirigyelték, hogy az alsóvárosnak van óvodája és az 1950-es 
években ott is alakult egy intézmény, egészen 1987-ig, a jelenlegi óvoda épüléséig két intézmény 
működött a településen. Ez nagyon meghatározó esemény volt, hiszen akkor a két intézményt 
összeboronálták, és egy hatcsoportos óvoda jött létre a településen 150 férőhellyel. Ezt sokáig 
meg is tudtunk tölteni gyermekekkel, sajnos azóta a megcsappant gyereklétszám miatt egy cso-
portot meg kellett szüntetni. 

Múltunk és az óvoda története arra ösztönözte a nevelőtestületünket, hogy foglalkozzunk ko-
molyabban és mélyebben a néphagyományokkal és különösen a csepregi néphagyományokkal, 
népszokásokkal. Nagyon-nagyon jól jött nekünk, hogy ismét megjelent új kiadásban Farkas Sán-
dor a Csepreg mezőváros története című könyve, valamint Rajczi Mária Matilda nővér doktori 
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disszertációja, amelyben Csepreg irodalmi múltját és népköltészeti hagyományait méltatta, illetve 
elevenítette föl. Mi, az óvoda nevelőtestülete ezekből merítünk, ezek alapján próbáltunk anyagot 
gyűjteni, és sok-sok kutatás után kialakult a nevelési programunk, amely most a hagyományápolá-
son nyugszik. 

Csepreg mezőgazdasági település volt, a paraszti élet mélyen beivódott az itt élő emberek tu-
datába, és úgy gondolom, hogy ez valamilyen módon kell, hogy folytatódjon és erre mi a hagyo-
mányápolásban, a népszokások felelevenítésében lehetőséget láttunk. Hiszen az a célunk, hogy a 
gyerekeket már kis korban megismertessük a hagyományokkal, hogy gyakoroljuk és megszokják, 
mert úgy gondolom, hogy a gyökértelenség az egyik legborzasztóbb dolog. Ha a mi magyar gyere-
keink gyökereiket nem érzik, akkor bizony elvesznek. 

Ebből a gondolatból kiindulva próbálkoztunk, és úgy látjuk, hogy szépen igazolódott törekvé-
sünk. Hiszen ha elgondolom azt, hogy a kolleganőimnek ismerniük kell a helyi népszokásokat, 
hagyományokat, mindenféle mondókát, népi rigmust akkor ebben nagyon sokat segített Rajczi 
Mária könyve. De természetesen felhasználjuk az ismert magyar mondókákat, rigmusokat, a ma-
gyar népmeséket, a magyar népdalokat. Ez nagyon-nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ebből 
bőségesen lehet választani a megfelelő életkori sajátosságokat figyelembe véve az óvodás korosz-
tály számára. Van is bőségesen irodalmi anyag ehhez. Szívesen is foglalkoznak ezzel a kolleganők, 
aminek eredményeképpen ez már az óvodában beépült a nevelésbe, a közösségünk ezt elfogadta, 
és nagyon szívesen, sok szeretettel próbálgatják nevelgetni a gyerekeinket ennek szellemében. 

Szeretném elmondani, hogy időszakokhoz, évszakokhoz kötjük ezeket a hagyományokat. Mi-
vel ősszel indul az élet az óvodában egy kis nyári szünet után, ezért az őszi időszakban a szüreti ví-
gasságokkal kezdjük. Ennek során a gyerekeink, elsősorban a nagycsoportosok, lovas szekérre ül-
nek, végigéneklik a települést, kimegyünk a szőlőhegyre, és ott szüretelünk közösen. Mustot 
iszunk, préselünk, mindent kipróbálhatnak, ami ezzel kapcsolatos. Ez nagy élmény a gyerekek-
nek. Oly sokáig emlegetik, hogy természetesen a kisebbeket sem lehetett kizárni, így aztán bent az 
óvodában is tartunk egy táncházat, azt is szüreti vigasságnak hívjuk, ahol táncolunk, mustot 
iszunk, préselünk, tehát a picik is megízlelhetik ennek a vígasságnak a hangulatát. 

Az őszi munkákat folyamatosan figyelik a gyerekek, akár a kiskertekben, akár kint a földeken, 
hiszen még szerencsére maradt azért ebből látnivaló. Az őszi időszakot az András-napi disznótor 
zárja, ahol is minden csoportban ott van a disznótoros tízórai; a gyerekek megkóstolhatják a kol-
bászt, a hurkát, a szalonnát, a töpörtyűt. Ez Vas megyében így szokás, és ehhez is egy kis vigasság 
társul: énekelnek, táncolnak, mókáznak. 

Aztán elérkezik a karácsonyi ünnepkör, az Advent ideje, amikor készülődünk, maga az Advent 
is készülődést jelent. A gyerekek koszorút fonnak az óvónénik segítségével, vagy pedig készen 
vesznek. Napirenden van a gyertyagyújtás, elmélkednek, ilyenkor tulajdonképpen ajándékkészí-
tés folyik, amit a szülőknek majd karácsonykor átadnak. Pásztorozást tanultunk, amit szintén a 
helyi hagyományra építettünk. Ezt nagyon szeretik a gyerekek, aranyosan adják elő. 

A pásztorok úgy mennek be: „A kendtek ajtajába akkorát zikkentem-zökkentem, hogy a hét 
mázsás lelkem majdnem kiszakadt." És akkor megkérdezik, hogy szabad-e pásztorozni. Termé-
szetesen szabad, és ilyenkor a pásztorok elfekszenek és elalusznak. Mikor felébred az egyik pász-
tor és azt mondja, hogy: „Jaj, keljetek föl, milyen szépet álmodtam!" „Hát mit álmodtál pajtás?" 
„Hát én azt álmodtam, hogy akkorra szúnyogot fogtam a szakállamban, mint egy teknősbéka." 
„Hát te pajtás mit álmodtál?" „Hát én azt álmodtam, hogy akkora kolbásszal kínált meg a gazda, 
hogy az egyik végét én rágtam, a másik végét a tömördi kutyák." 

Tömörd község nem messze van Csepregtől, pár kilométerre. Szóval ilyen kedves kis verseket 
tanulnak, és ezzel készülünk az igazi karácsonyra. Nálunk nem szűnt meg az, hogy közösen ünne-
pelünk. Ezt sokan nehezményezik, mert azt mondják, hogy a karácsony igazából családi ünnep, 
hagyjuk meg a családnak. De mi úgy vettük észre, hogy nagyon-nagyon várják a gyerekeink, sőt a 
szülők is. És ezzel példát is tudunk adni a szülőknek, hogy igazából mit is lehet csinálni egy kará-
csony alkalmával. Hogy nem az a fontos, hogy mekkora ajándékokat kapnak a gyerekek, hanem, 
hogy mennyire szeretettel készül az a kis ajándék, amivel akár a szülőt, akár a testvért vagy a csa-
lád bármely tagját megajándékozzák. 

A mikulásozás most már igazán nem dívik itt, Csepregen, de azért jön Mikulás, és a templom-
ban szokták a gyerekek a kis csomagot megkapni az iskolásokkal közösen. Azután következik Lu-
ca napja, amikor nagyon aranyos csepregi szöveget mondanak a gyerekek. Nemcsak az óvodán 
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belül lucáznak, hanem elmennek a környék intézményeibe is. Aztán a karácsony elmúltával jön az 
új esztendő, amikor újévköszöntők hangoznak el. 

Ezt a farsang követi, amikor nagy vigasság van. Előbb azonban készülődéssel telik az idő. Ha-
gyománnyá lett nálunk, hogy az igazi táncos mulatságunkat húshagyó kedden tartjuk, amikor is az 
óvoda apraja-nagyja maskarába öltözik. A felnőttek is, a gyerekek is; nagy vigalom van, mindenki 
táncol. Megpróbáljuk elkergetni azt a csúnya telet, hogy minél hamarabb beköszöntsön a jó idő, a 
tavasz. Ebben az évszakban fontos helye van a húsvét várásának, ami locsolkodással jár. 

Aztán eljön a május, felállítjuk a májusfát. Szerencsére itt Csepregen ma is szokás még, hogy a 
lányos házaknál májusfát állítanak, és május végén azt kitáncolják, kiveszik. Ilyenkor szokás, hogy 
megkínálják a májusfa állítókat, táncolnak, énekelnek. Ez az óvoda udvarán nálunk is így zajlik; a 
gyerekek népdalokkal, körjátékokkal köszöntik a májust, a végén pedig kitáncolják. 

Közben beköszönt a pünkösd, ami szintén nagyon szép ünnepkör. A pünkösdölőt eléneklik a 
kislányok. Egy négy sarkán tartott kendő alatt van a kis királykisasszony, akit kislányok társasága 
kísér. A fehérbe öltözött királykisasszony és kísérete énekeli: 

Elhozta az Isten, piros Pünkösd napját, 
Mi is meghordozzuk a királykisasszonykát. 
Hej, borsó-borsó, csicseri borsó, 
Kovács Ilinkó, pecsenyesütő. 
És akkor sorolja, hogy kinek mi jár: az öregasszonyoknak bársony fejkötő, öregembereknek 

csutora borocska, a végén pedig ráengedik a kendőt a királykisasszonyra. Fölemelik, hogy akkora 
legyen a királykisasszony, háromszor felemelik és a végén azt táncolják csárdásban, hogy: 

Gyere be rózsám, gyere be, 
Csak magam vagyok idebe. 
A gyerekek kis kosarakat szoktak vinni, abba a háziak ajándékot tesznek - ma már legtöbbször 

pénzt, aminek nem igazán örülünk - , az jobb, hogyha valami kis tárgyhoz kötődik ez a dolog. 
így zajlik nálunk az óvodában az élet. Minden alkalommal különböző tevékenységeket végez-

nek a kolleganők a gyerekekkel, amivel felkészülnek az ünnepekre Mindegyik tevékenységhez 
kapcsolódik valamilyen kézműves foglalkozás. És ahol csak természetes módon lehetséges, meg-
próbáljuk a néphagyományt belevinni. Hiszen ezen kívül az óvodában még sok minden más is tör-
ténik. Elsősorban játszunk, aztán nagyon sokat mozgunk, tornázunk, énekelünk, aztán verset 
mondunk, kézimunkázunk. Ez mind, mind hozzá tartozik az óvodai tevékenységhez. 

Végül hadd mondjam el, ami a programunkban is benne van, hiszen Madách Imrétő\ vettem, 
aki Az ember tragédiájában írja: 

Vagy nem messiás-e minden gyermek? 
Mely fénylő csillag, aki feltűnt a családban. 
Úgy gondolom, hogy ezeket a fénylő kis csillagokat, a kisgyerekeket mi a nevelő munkánkkal 

próbáljuk tovább fényesíteni, miközben igyekszünk az utókornak átadni, amit mi tudunk. 

Pünkösdölés Galgahévízen 
(Baksa Brigitta: Hon- és népismeret atlasz. 2006. 28. old.) 
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

BÁLINT SÁNDOR 

Néprajz és népiskola 
A néprajz tudománya a néplelket, népéletet a maga organikus teljességében és összes vonat-

kozásaiban akarja megismerni. Nem elégedhetik meg tehát egyes kiragadott, még olyan érdekes 
részletekkel sem, folyton a nagy összefüggéseket, a jelenségek mögött rejtőzködő lényeget kell 
szem előtt tartania. 

Minden tudománynak kettős feladata van, az első: az igazságnak önzetlen megismerése; a má-
sik: a megismert igazságnak célszerű alkalmazása a nemzet és az emberiség javára. Eredményt 
azonban csak kitartó munkával lehet elérni, amely az adatgyűjtéssel, megfigyeléssel kezdődik. 

A néprajz fiatal tudomány, mérhetetlen gyakorlati jelentőségét csak legújabban kezdik fölis-
merni. Ezért van aztán, hogy - bár eddig is sokat gyűjtöttek - az összes népi jelenségek megfigye-
lésétől és összeírásától még nagyon messze vagyunk. Ezt a munkát a céhbeli etnográfusok, nép-
rajztudósok még a legnagyobb ügybuzgalommal sem tudnák elvégezni. Sajnos, kevesen vannak, 
nem tudnak mindenhova eljutni. Pedig nincsen két olyan magyar falu, amelyiknek néprajzi adatai 
megegyeznének egymással. És itt, ezen a téren várnak nagy és nemes föladatok a tanítóra, egye-
bek között a most készülő magyar néprajzi szintézis továbbépítése is. 

A tanítót hivatása az esztendő túlnyomó részében ugyanahhoz a helyhez köti, az ő alakját a 
nép megszokja, természetesnek találja, a maga valóságában nyilatkozik meg előtte. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a tanító a maga körzetének népét sokkal közvetlenebbül, mélyebben, igazabban is-
merheti meg, mint a véletlenül és rövid időre odavetődő etnográfus, aki iránt a bizalmatlanság 
nem olvad föl teljesen. 

Sajnos, előadásunk elvi iránya miatt nem terjeszkedhetünk ki részletesebben arra a kérdésre, 
hogy mit és hogyan gyűjtsünk. A feladatok különben is jórészünk előtt ismeretesek: tüzetesen és 
elfogulatlanul meg kell figyelnünk népünket családi életében, lakás- és táplálkozási viszonyaiban, 
foglalkozásában, munkájában és ünnepeiben, vallásosságában és művészi ösztöneiben, erényei-
ben és hibáiban. E megfigyelések a legváltozatosabb és leggazdagabb világot tárnák fel, amelyből 
mi „műveltek" is sok bölcs okulást meríthetnénk. Tanultságunknál fogva sok érdekes ismerettel 
rendelkezünk, messze népekről olvasunk, de közvetlenül mellettünk egy hatalmas, igazán nem-
zetfönntartó rétegnek, a parasztságnak életét alig ismerjük. Pedig majdnem mindnyájan belőle 
sarjadztunk ki, a hozzátartozásnak és felelősségnek érzését sem igen ápoljuk magunkban. 

Ma már elengedhetetlen pedagógiai követelmény, hogy a tanítónak ismernie kell tanítványai-
nak környezetét, tudnia kell azokról a körülményekről, amelyek a növendéket jó vagy rossz irány-
ba befolyásolják, esetleg meg is határozzák. Ez a meggondolás iktatta a jelenlegi tanítóképzői tan-
anyag keretébe a szülőföld földrajzát. Intézményesen akarja az új tanítónemzedék figyelmét a 
szülőföld meghatározó erejére, döntő élményére ráirányítani. Világos tehát, hogy a tanítónak a 
gyermek szülőföldjét ismernie kell. De vajon csak a táj, illetőleg a tájnak emberföldrajzi jellege 
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határozná meg a gyermek lelkületét? Vaskos egyoldalúságba esnék az a nevelő, aki így gondol-
kodnék. 

A földrajzi környezet mellett a szellemi miliőről is beszélnünk kell. A tanítónak ismernie kell a 
szülői háznak, annak a szűkebb ember közösségnek vallási, szellemi és szociális légkörét, amely-
ben a gyermek él és lélegzik. Ismernie kell tehát körzete népének világnézetét, hagyományos szo-
kásait és életmódját, beszédében, közmondásaiban, felfogásában tükröződő egyéniségét. Munká-
ja csak akkor lehet eredményes, ha számol azokkal a parancsoló erejű, bár tudattalan ráhatások-
kal, amelyek a gyermeket iskolába lépés előtt és után is érik.... Hogy az érzelmi nevelés is szerep-
hez jusson, újabban mind többen jönnek rá a földrajzi és szellemi értelemben vett szülőföld, táj és 
emberközösség pedagógiai jelentőségére, amelynek okos kultuszával a XX. század szomorú el-
színtelenedését, gyökértelenségét, rideg pragmatizmusát lehetne ellensúlyozni. Nemcsak nyelvé-
ben él a nemzet, de tradícióiban is. 

Magában az oktatásban is érvényesülnie kell azonban a néprajzi szempontnak. A tanterv csak 
többé-kevésbé színtelen keretet, általános irányelveket ad, amelyek az egész ország népiskoláira 
nézve érvényesek, illetőleg kötelezőek. Sajnos, tankönyveink, főképpen az olvasókönyvek is ezt az 
egyezményes jelleget mutatják. A módosító követelmény megvan, helyi tantervet kell kidolgozni. 
Győzzük le ez által is a gyermek természetes húzódozását, keltsük föl benne az érdeklődést, te-
gyük tudatossá mindazon konkrét adottságokat, élményeket és tapasztalatokat, amelyek környe-
zetével kapcsolatosak, és amelyek céljainkat szolgálhatják. Helyi tanmenet kidolgozása azonban 
megint csak lehetetlen néprajzi tudás nélkül. (...) 

A magyar népet az utolsó száz esztendő alatt súlyos szellemi, erkölcsi és anyagi megrázkódta-
tások érték. És főképpen ezért van szükség arra, hogy népünk régi kultúráját a pusztulástól meg-
mentsük, mert új légáramlást hozna az iskolába is. És itt látjuk a magyar néptanító áldott misszió-
ját. O általa mintázhatja meg a XX. század minden magyarja népünknek nagy erényeit: az istenél-
ményt és a munkát, a lélek rendjét és a belőle fakadó felelősségtudatot, továbbá azt az egyszerű-
séget, amely mindig a lényeget tekinti. 

BARSI ERNŐ 

Néprajztanítás az általános iskolában 
Néprajztanítás az általános iskolában kétféle formában történhet: más tantárgyak anyagához 

kapcsolhatunk néprajzi ismereteket, vagy külön órában adhatjuk át azokat. Magam is sokfélét ta-
nítottam életemben, általános iskolától a főiskoláig: hegedűt, zenetörténetet, iskolai éneket, an-
nak tantárgy-pedagógiáját, hegedűmetodikát, ezen belül a hegedülés anatómiáját, fizikáját, s a 
hegedűirodalom ismeretét. De bármit tanítottam, mindig volt mód arra, hogy néprajzi ismerete-
ket is fűzzek hozzá. Ha kinyitottuk például Bartók 44 hegedűduójának kottáját, ilyen címekbe 
botlottunk: Párosító, Szentivánéji, Szénagyűjtéskor, Újévköszöntő stb. Hogy lehet ezeket a dara-
bokat néprajzi ismeretek nélkül igazán megérteni és tanítani? Sehogy se! 

A tanítványaim azután vitték tovább a néprajzi ismereteket, s legnagyobb örömömre közülük 
sokan is felhasználják tanításukban, sőt az általános iskola első osztályától kezdve egyre több he-
lyen külön órát is szentelnek néprajztanításra. 

Aki erre még nem tud vállalkozni, az például ének, magyar, történelem vagy földrajz tanítása 
kapcsán számtalan lehetőséget talál néprajzi ismeretek közlésére. Ha énekórán előkerül egy ilyen 
népdal: 

Szánt a babám, csireg-csörög sej, haj, a járom. 
Szánt a babám a benedeki határon. 
Száraz a föld, a hármas eke nem állja, 
Szép a babám, Benedeken sej, haj, nincs párja! 

ugyancsak szükség van a szövegben előforduló néprajzi ismeretek megbeszélésére. Mert manap-
ság még sok felnőtt se tudná megmondani, milyen az a hármas eke? Legtöbben úgy képzelnék, 
hogy három ekevas van rajta. Ha én nem gyűjtök szántás-vetést a falumban, én sem tudnám. De 
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mivel gyűjtöttem, tudom, hogy valaha az ekéket méret szerint számozták, akárcsak manapság a ci-
pőket: 35-ös, 40-es stb. Legkisebb volt a 2-es eke. Ezt csak tarlóhántásra használták. Legnagyobb 
a 9-es, ilyen nagyméretű ekét csak négy állat bírt húzni, ezért csak uradalmakban használták. Leg-
gyakoribb volt a 3-as, 4-es eke. Két állat húzta, s ez volt a mindennapi eke, amit általában használ-
tak. Miről is szól a népdal? Olyan rendkívüli a szárazság, hogy a mindennap használatos eke már 
nem állja, nem tud megbirkózni a keményre száradt földdel. De a babám is olyan rendkívül szép, 
hogy Benedeken nincs párja! 

Ennek ismeretében, de másképp énekeljük ezt a népdalt! Számtalan példát hozhatnék fel 
nemcsak népdalainkból, hanem a népi talajban gyökerező nagy költőink verseiből is arra, hogy 
milyen sok, ma már a legtöbb ember előtt ismeretlen néprajzi ismeretanyag fordul elő bennük. 
Ha fellapozzuk Arany János rövidebb verseit, ilyen szavakat találunk: eresz, pitvar, asztalszék, bo-
gárhátú szántás, vet, takar, kalász, búzakereszt stb. Össze is raktam 100 diaképet azokról a tár-
gyakról, fogalmakról, melyek Arany János verseiben előfordulnak, s több iskolába elvittem. Leg-
többjükről fogalmuk sem volt a gyerekeknek. Vetítem a búzakeresztet, s kérdem: mi ez? Azt fele-
lik: szalmakazal. Még az én sályi gyerekeim se tudták pl., hogy mi a kéve? Hogy értik meg akkor 
Tompa Mihály versét: „Mint oldott kéve széthull nemzetünk." Sehogy! Néprajzi ismeretek nélkül, 
népismeret nélkül semmit sem lehet tanítani, s nem lehet népünket ismerő, azt szerető és érte va-
lamit tenni is akaró embereket nevelni. Nagyon fontos, hogy aki magyart, éneket, történelmet 
vagy bármit is tanít és előfordul bennük valamilyen néprajzi vonatkozás, akkor tudjon róla beszél-
ni. 

Hála Istennek, tanítványaim az én elképzelésemnél is tovább léptek. Nemcsak más tárgyakhoz 
kapcsolva, hanem külön órában is kezdték tanítani a néprajzot. Pongráczné Gaál Elvira győrsági 
tanítónő azt mondta: van négy korrepetálási óra a tantervben, ebből egyet kinevezek néprajznak 
és kész! Első osztálytól elkezdte tanítani a néprajzot, méghozzá játékosan. Hogy a kollégáktól 
szemrehányás ne érje, 5. órában tartotta a foglalkozást. Ezért senki sem mondhatta, hogy a jó órá-
kat elveszi a „fontos" tantárgyaktól, s arra már fáradtak lesznek a gyerekek. így néprajzra jöttek a 
fáradt gyerekek, és óra végén nem akartak elmenni, mert annyira belemelegedtek, fel voltak lel-
kesedve. Délután olykor még a faluba is elmentek közösen gyűjteni, ünnepeken a rég feledésbe 
merült szokásokat újra eljátszani. Kiváló pedagógiai érzékkel vezette és vezeti ezeket a néprajzi 
foglalkozásokat. Nincs itt tankönyv, munkafüzet, semmi iskolaszaga sincs ezeknek az óráknak. 
De hogy mi minden ragadt így is ezekre a gyerekekre, azt elmondani nem lehet. Mindenkinek lát-
ni, hallani kellene. 

Ma is sokat vesződünk az iskolával. Tanakodunk, vitatkozunk, hogy hogyan is kellene csinál-
nunk? Németh László már 1937-ben egyetlen mondatban pontosan megmondta, mi a legnagyobb 
fogyatékosságunk. Azt írja: nem ismerjük a helyet, ahol élünk, nem ismerjük a népet, amelyhez tarto-
zunk, nem ismerjük Európának azt a zónáját, amelybe beleékelődtünk és nincs magyar szemüvegünk 
Európára, amelyről fecsegünk. Ha ezeken a hiányokon tudnánk segíteni, olyan csodálatos iskolánk 
lenne, amely párját ritkítatná a világon. Döbbenetesen nem ismerik ma a gyerekek a helyet, ahol 
élnek. Gyermek-honismereti szakkört vezetek Sályban, és meglepődtem: egy gyerek nem ismeri 
például annak a dombnak a nevét, amelynek aljában ott van a házuk. Semmit sem tudnak falujuk-
ról. Nem ismerik az embereket. Azt mondtam, gyűjtsetek gyerekek! - De kitől? Felsoroltam erre 
egy-két nevet. Kiderült, hogy nem ismernek senkit az idősebb korosztályból a faluban. Hát régen 
elképzelhetetlen volt, hogy a faluban ne ismernék egymást az emberek. Mindenki ismerte egy-
mást, mindenki köszönt egymásnak, mert oskolából hazamenet el kellett mondani az utcán meg 
otthon való viselkedés szabályát. Amelyik így szólt, s még a kis Gárdonyi Géza is naponta mondot-
ta, aki az én falumba járt iskolába: 

Menj az utcán csendesen, 
Amint illik rendesen. 
Ne beszélgess, ne lármázz, 
Magadra mindig vigyázz. 
Térj az öregebbnek, 
Köszönj minden embernek. 
Légy bár kicsiny avagy nagy, 
Mutasd, hogy diák vagy. 
Ha haza mész, apádnak 
Csókolj kezet, anyádnak. 

Ülj azután csendesen, 
Ne háborgass senkit sem. 
Ha testvéreid vannak, 
Ok is reád vigyáznak. 
Amint viseled magad, 
Úgy indulnak utánad. 
Hogyha iskolába mész, 
Legyen nálad minden kész, 
Úgy miként hazamenet, 
Köszönj és csókolj kezet. 
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De ezt így is kellett csinálni, mert Gárdonyi tanítója, a jó Malyáta Ignác felemelte nádpálcáját 
és azt mondta: 

Aki e szabály ellen vét, 
Ami rút illetlenség, 
Büntetést von magára, 
Hogy szolgáljon javára. 
Még 80 éves korukban is komolyan vették ezeket a szabályokat az emberek. Ismerte és tisztel-

te is mindenki egymást. Ma nem ismerik a harmadik szomszédban lévőt sem. Itt kezdődik minden 
baj. Tehát ismerni kell a helyet, ahol élünk, s a népet, amelyhez tartozunk. Gyönyörűen mondta 
ezt Németh László. Tudunk olyan valamit szeretni, amit nem ismerünk? De jó volna, Istenem, ha 
olyan társadalom nőne fel, amelyik ismeri a helyet, ahol él, s a népet, amelyhez tartozik. 

A néprajzi gyűjtés csodálatos képességeket is kifejleszt az emberben. Bartók azt mondja, hogy 
a jó népdalgyűjtőnek valóságos polihisztornak kell lennie. Fölsorol hét tudományágat, aminek is-
merete elengedhetetlen a népdalgyűjtéshez. A néprajzi munka e hétféle tudományág művelésé-
hez szükséges képességeket is fejleszti. Aki néprajzot gyűjt, annak tisztelnie kell a másikat, akitől 
gyűjt. Nem én vagyok a fontos, ha nem az, akitől gyűjtök, annak a tudása, véleménye. A megfigye-
lőképességet is fejleszti a néprajzi munka. Ma süketen, vakon mennek el az emberek a dolgok 
mellett. Még olyan fiataloknál is szomorúan tapasztaltam ezt, akik egyébként néptáncosok, tehát 
van közük a népi kultúrához. Egy ilyen tánccsoporttal elmentem Erdélybe két évvel ezelőtt. Me-
gyünk csodálatos tájakon, s újságot olvasnak. Magáll az ember esze! Hát nem tudnak kinézni az 
ablakon, hogy lássák, amit még nem láttak soha. így lassan érzéktelenné válunk minden szép 
iránt. Bezzeg ezek a kis győrsági gyerekek! Mennek a faluban, rögtön mondják az utca nevét, mi-
lyen a településformája milyen homlokzatú a ház. Tudják a lószerszámnak, ekének a részeit, föld-
szerszámozzák a lovat, ismerik a jelesnapi, a lakodalmi szokásokat, a néprajzi: tájegységeket. 
Ezért szeretik is népüket. Egy győrsági gyerek szülei Győrbe költöztek. így más iskolába került. 
Mikor ezt megtudta, első kérdése ez volt: és ott is lesz néprajz? 

A néprajz tanításhoz eligazító anyagot talál az olvasó Néprajz az általános iskola kezdő szaka-
szában című könyvemben, melyet az OKI adott ki a Tanító Kiskönyvtára sorozat 5. számaként 
1992-ben. Ám a használójának a lelkére kötöm, hogy ennek alapján a helyi sajátosságoknak, vál-
tozatoknak is nézzen utána, s abból induljon ki. Győrött a Megyei Pedagógiai Intézet pedig kiadta 
Pongráczné Gaál Elvira tanmenetét az 1-4. osztályok számára. 

Egy másik könyvem: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Tulajdonképpen 70 jele-
netbe sűrített magyar néprajz. Ezt valójában a tanítványaim kényszerítették ki belőlem. Amikor a 
tanítóképzőbe kerültem tanítani, érettségizett fiatalokkal kellett foglalkoznom, akik már igen tá-
vol voltak a népi hagyományoktól. Többségüket nem is érdekelte. Ilyen fiataloknak tartottam hát 
az énekórákat. De ezt nem úgy tettem, ahogy a tanterv előírta. Nem vettük mindjárt elő az általá-
nos iskolai énekkönyvet, hogy megtanuljuk a bennük lévő dalokat. Mindjárt az első órára bevit-
tem a szigetközi, majd a rábaközi gyűjtésem közben készített diaképeket. Bemutattam a tájat, a 
benne lévő embert, annak életét, s a képekhez hozzáénekeltem a megfelelő dalokat. így érezték 
meg a fiatalok, hogy a népdal nem az iskolai énekeskönyvekben, meg szolfézspéldatárakban te-
rem, hanem ezernyi szál köti őket ehhez a néphez, ehhez a földhöz, mely nekik is szülőföldjük. 
Aztán kezdtük tanulni a bemutatott dalokat, miközben arról is szót ejtettünk, hogyan lehet ilyen 
dalokból elvonni és játékos formában megtanítani a zenei írás-olvasás jelrendszerét. 

Ezeknek az óráknak hamarosan jelentkezett is az eredménye. December felé azzal jöttek hoz-
zám a tanítványaim, hogy klubestjük lesz, s azon valami rábaközi népszokást szeretnének eljátsza-
ni. Nem írnék nekik valami színpadra alkalmazott népszokást? Bevallom, soha életemben nem 
csináltam ilyet. De a tanítványaim kérésére hozzáfogtam. Elkészült a Kisalföldi farsang. Megta-
nultuk, s minden képzeletet felülmúló sikert arattak vele. Azután következett a többi. Miközben 
az előadásra készültünk, s többször próbáltuk, játszottuk ezeket a népi szokásokat most már a fő-
iskola falai között, azt tapasztaltam, hogy az abban résztvevők olyan meleg emberi közösséggé ko-
vácsolódtak össze, amilyet semmilyen más módon nem lehetett volna elérni. Valaha azért szüle-
tett és élt a népdal, a sok színes népszokás, mert voltak embereket összetartó közösségek. Ezek az 
élet gyökeres megváltozásával megszűntek. De ha a megváltozott körülmények között újra éne-
keljük a dalokat, újra megjátsszuk a szokásokat, azokban akkora erőt nyerünk, amely ismét össze 
tudja forrasztani az egyre inkább széteső részeire bomló társadalmat. 
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így gyűlt össze egy több mint 500 oldalas kötetre való, jó félezer dallamot tartalmazó anyag, 
mely a győri Hazánk kiadónál jelent meg. Legalább 30 gyermekjelenet, aztán jeles napi szokások, 
életutat kísérő szokások, munkaalkalmak szokásai: aratás, szüret, tollfosztó, kukoricafosztó, fonó 
található bennük nemcsak a határainkon belül, hanem az azon kívül élő magyar népcsoportok ha-
gyományaiból is. Moldva, Erdély, Kárpátalja, Szlovákia, Burgenland, Délvidék folklórja egyaránt 
megtalálható közöttük. S ha ezeket a gyerekek, s legtöbbjüket akár felnőtt együttesek is megta-
nulják, megjátsszák, akkor igazán magukévá is teszik. Akkora anyag, hogy ha egy pedagógus 
évente csak kettőt is megtanít belőle, 35 esztendő alatt fog a végére érni. Egész pályafutásának 
műsorgondjait meg fogja oldani. 

Kodály Zoltán mond jad magyar népzene című könyvének a végén: „A hagyomány formái vál-
tozhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi." És ez fordítva is 
áll: addig él a nép, ameddig a saját lelkét kifejező hagyományait elsajátítja és ápolja. 

VAS KÁROLY 

Helytörténeti anyag 
az általános iskolai történelemtanításban 

A helytörténet a történelemtanításban és a népnevelésben mindig szívesen felhasznált anyag 
volt. Jelentőségét a történelemtudomány és a történelemtanítás marxista szemlélete nem csök-
kentette, hanem még tovább növelte. Amíg ugyanis a polgári történelemtanítás szinte kizárólag 
úgy tekintett rá, mint a hazafias nevelés alapanyagára, addig a marxista történelemtanítás az ér-
zelmi nevelés egész területén s éppen ezáltal az erkölcsi politikai-világnézeti nevelés hatékonysá-
gának fokozása terén is nagy lehetőségeket lát a helytörténeti anyagban. A marxista történelem-
tanítás területén vannak helyek, ahol olyan módon is kifejezik a helytörténeti anyag iskolai fel-
használásának fontosságát, hogy a történelemtanítás módszertanának helytörténeti alapelveként 
kezelik és tárgyalják.1 Ez pedig többek között azt jelenti, hogy a történelemtanítás egész területén 
és minden mozzanatában számot kell vetni s élni kell a helytörténeti anyagban rejlő lehetőségek-
kel. 

Vizsgáljuk meg tehát - különös tekintettel az általános iskolai történelemtanításra mi teszi a 
helytörténetet különösen alkalmassá arra, hogy felhasználjuk a történelemtanításban, mire, mi-
lyen didaktikai és nevelési feladatok megoldásánál használható, hogyan, milyen módszerrel, illet-
ve eljárással használva tudja funkcióját betölteni. 

A helytörténeti anyag legfőbb sajátossága az intenzív érzelmi telítettség, illetve telíthetőség. 
Ez a sajátosság a helytörténeti anyag térbeli és társadalmi közelségéből fakad. A szülőföld, a ha-
zai táj, a szűkebb haza, a család, a rokonok, a gyermektársak, az iskola, az úttörőcsapat s - így egy-
re nagyobbodva a kör - végül az egész ország, majd az emberiség az a földrajzi és társadalmi kör-
nyezet, amelyben a fejlődő ember tevékenysége és ismeretszerzése végbemegy. Minél kisebb a 
kör, amelyben ez a tevékenység és megismerés folyik, annál részletesebbek róla szerzett ismerete-
ink, s annál mélyebbek azok az érzelmeink is, amelyek cselekvés és megismerés közben keletkez-
nek bennünk, s egyebek közt a helyhez és az ottani emberekhez való viszonyulásunkat is jelzik. A 
gyermek - mondta már Pestalozzi - életének első öt esztendejében több és maradandóbb ismere-
tet szerez, mint később az egyetemen. Gondoljuk meg, hogy ez a sok ismeret és tevékenység egy 
nagyon is szűkre szabott térben és emberi környezetben megy végbe, milyen részletesnek s ugyan-
akkor milyen mélynek kell szükségszerűen lennie! Egyszerű lélektani tény tehát - s nem valami 
misztikus dolog - az a különleges vonzódás, ami az embereket szűkebb hazájukhoz köti. 

A szülőföldhöz fűző töméntelen érzelmi szál egyben ösztönző erő is arra, hogy a szűkebb haza 
múltját megismerjük. Ebbe az érzelmi talajba nyúlnak, s innen táplálkoznak a történelmi érdeklő-
dés első, következésképpen legmélyebb gyökerei. Minden ismeret, amely a szülőföld múltját tárja 

1 Stohr, B.: Methodik des Geschichtsunterrichts. Berlin 1962. 75. old. 
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elénk, azonnal érzelmi hatást kelt, kapcsolódik a régebbi érzelmekhez, s erősíti azokat. Ebben rej-
lik tehát a helytörténeti anyag érzelmi telítettsége, illetve telíthetősége, ami pedig az anyag nagy 
nevelőerejét adja. 

Könnyű megérteni, hogy az általános iskolai történelemtanításban milyen különleges jelentő-
sége van a helytörténeti anyag felhasználásának. Ebben a korban - a történelemtanítás kezdetén 
- gyermekeinkhez a történelmet közel vinni, bennük a történelmi érdeklődést felkelteni, s foko-
zatosan kiszélesíteni elsősorban a helytörténeti anyag segítségével tudjuk, mivel tapasztalataik, is-
mereteik határait - lélektanilag kifejezve az appercepciós alapot - alapvető en a szűkebb haza ad-
ja-

Lássuk ezek után, melyek azok a didaktikus és nevelési feladatok, amelyek megoldását a hely-
történeti anyag felhasználása megkönnyíti. 

Alapvetően megkönnyíti a helyes, tiszta, „képszerű" történelmi képzetek kialakulását, azaz 
nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy tanulóink a történelmi jelenségeket reproduktív képzeletükkel 
fel tudják idézni. Az „Elnöki Tanács" vagy a „Minisztertanács" és működése messze van, de a köz-
ségi tanács és tevékenysége közel, s mivel ismert is, analógiás bázist jelent a távoli szervek összeté-
telének, választásának, működésének elképzeléséhez. Az 1945-i földreformot általában nehezen 
lehet elképzelni, a helyi földosztó bizottság tevékenységét viszont könnyen, mert ismerősök a ta-
gok, egyszeri elmondásra tudják a tanulók, hogy a jelenlegi határ melyik részén voltak a nagybir-
tokok, hol s hogyan zajlott le a földek felmérése, kiosztása, hogyan élték át a félelem, a felszaba-
dulás és a lelkes öröm érzelmeit a földosztók és földigénylők stb. 

Éppen ez a nagyfokú szemléletesség teszi a helytörténeti anyagot arra is alkalmassá, hogy se-
gítségével fontos történelmi fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket ismerjenek meg 
a tanulók. Nehéz megérteni a mai tanulóknak a „válság", a „munkanélküliség" fogalmát, de ha 
ezeket Kalocsán egy 1930. III. 17-én kelt s 80 agrárproletár által aláírt, a Földművelésügyi Minisz-
tériumhoz címzett folyamodvány felolvasásával hallják meg, a fogalom megtelik tartalommal, ér-
telemmel.2 Különösen nehéz feladat a történelemtanár számára a lelki tartalmak érzékeltetése. 
Vagy szépirodalmi, vagy helytörténeti anyag segítségével lehet dokumentálni s megértetni, mit je-
lentett például a felszabadulás emberi öntudatban, s ezzel ellentétben mit az elnyomatás megalá-
zottságban. Hasonlítsák össze, például Szolnok megyében a tiszavárkonyi agrárproletárok 1932. 
XI. 12-i, a Földművelésügyi Minisztériumhoz küldött kérvényének hangját1 a szolnoki Községi 
Földigénylő Bizottság 1946. évi határozatával, s a tanulók maguk is érzik, mit jelent az elnyoma-
tás, illetve a felszabadulás. Az előbbiben ilyeneket olvashatunk: „Dolgozná(n)k szívesen, de mun-
kát nem kapunk sehol sem, úgy nagyon kérnénk az Őméltóságos Miniszter Urat . . . eszközölné ki 
ennek a szegény községnek a munkásai részére bármére munkálatokhoz jutását, mert az éhségtől 
és ruhahiánytól majd megdermedünk" stb., míg az utóbbiak így határoznak: „Mi már a földet nem 
vagyunk hajlandók többet visszaadni, és nem fogunk az országúton végig koldusbottal járni, de 
dolgozni és termelni akarunk, amit meg is tudunk mutatni". Vagy ugyanitt a karcagiak szava: 
„Márpedig élő ember mitőlünk földet vissza nem vesz". A tanulók rögtön látják, a korszakos kü-
lönbséget: azt, hogy „ma ember beszél emberhez, akármilyen memorandumot nyújt be akármi-
lyen fórumhoz, akkor pedig páriák rimánkodtak, porig megalázva magukat, dölyfös hivatalokhoz 
és pöffeszkedő urakhoz". Akkor „a ... mindennapi kenyér legelemibb morzsáiért... - könyörögtek 
- , hogy a nyomorúság és nincstelenség egy kicsit enyhüljön", ma „nyugdíjbeszámításért, házhely-
ért, orvosért, iskolaépületért, orvos- és tanítólakásért és a fiú vagy lány egyetemi felvételéért"4 fo-
lyamodnak. 

(Bár csak közvetve kapcsolódik a tárgyhoz, mégis hadd említsük meg, hogy ugyanilyen módon, 
azaz történelmi dokumentumokon lehet érzékeltetni a tanulókkal a szervezettség és az öntuda-
tosság összefüggését egy-egy szervezett munkáskollektíva és egy szervezetlen egyén vagy tömeg 
írásbeli megnyilatkozásának összehasonlításával). Nagyon nehéz általános iskolában meggyőzően 
bemutatni, hogy a kapitalizmus a feudalizmushoz képest haladást jelent, de könnyű Pécsett, ha a 
tanár összehasonlítja a szénbányák termelésének mennyiségét a kistőkés tulajdonosok fél évszá-

2 Kiss Dezső: Parasztsors - parasztgond 1914-1944. Bp. 1960. 104. old. 
3 Kiss Dezső', i.m. 153. old., valamint M. Somlyai Magda\ Szabadulás és magvetés. Bp. 1961. 78. old. 
4 Erdei Ferenc előszava Kiss D. id. könyvéhez. 
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zada és a Duna Gőzhajózási Társaság időszakában. Kiderül, hogy az utóbbi egy év alatt többet 
termelt, mint elődei egy fél évszázad alatt.5 

Minden községben bőséges anyagot lehet találni - családtörténeti, dűlőnév, helynév, agrár-
technikai adatokra gondolunk - annak a törvényszerűségnek helyi érvényesülésére, hogy a terme-
lőeszközökben beállt változás (fejlődés) hat a művelési formák fejlődésére, a helység lakosainak 
életviszonyaira, egymáshoz való viszonyaik megváltozására. 

A példákat vég nélkül lehetne folytatni, ám annak bizonyítására, hogy a helytörténeti anyag se-
gítségével kiválóan lehet a tanulók értelmét segíteni nehéz történelmi fogalmak, összefüggések és 
törvényszerűségek felfogásában, ennyi is elég. Ugyanezek a példák egyben azt is dokumentálják, 
hogy a helytörténeti anyag alkalmas arra, hogy a tanár magyarázatának meggyőző erejét fokozza, 
hogy életszerűen és nagy nevelő hatással összehasonlításokat tudjunk tenni múlt és jelen között. 
Hogy pedig mindez mennyire fontos nemcsak a szocialista hazaszeretetre nevelés, hanem egyál-
talán a szocialista tudatalakítás, vagyis a kommunista erkölcs és meggyőződés kialakítása szem-
pontjából is, az - úgy hisszük - egészen nyilvánvaló. 

Természetesen hozzá kell tennünk, hogy a helytörténeti anyag is csak célszerűen megválogatva 
vonható be a tanításba6. 

A módszerekre térve alapszabályként kell le szögeznünk, hogy a helytörténeti anyag a tanítás-
ban eszköz s nem cél, tehát sohasem használjuk a tanításban önmagáért, hanem mindig, mint az 
általános (egyetemes és nemzeti) történelem tanításának segédanyagát. 

a) Használhatjuk kiinduló vagy kapcsolódó anyagként. Pl. egy újsághír 1931-ben, egy-két éve 
munkanélküli munkás öngyilkosságáról kiindulópontul szolgálhat az 1929/34-es válság tanításá-
hoz, de kapcsolódhat ugyanez a hír a tanítás azon részéhez, ahol a válság hatását akarjuk érzékel-
tetni az egyes emberekre. 

b) Felhasználható az általános és az elvont történelmi jelenség szemléletessé tételére. 
Erre példát láttunk. 
c) Kizárólagosan abban az esetben, ha a helytörténeti jelenség az általános történelem jelentős 

eseménye is egyben lehet a tanítás központi anyaga 1848. március 15-e Budapesten, az 1849-es 
Függetlenségi Nyilatkozat Debrecenben, a mohácsi csata Mohácson helytörténeti anyagként is 
tanítható, természetesen kiemelve a helyiből azt, aminek általános jelentősége van. 

Bemutatható közvetlenül az órán, ha a szöveg vagy a tárgyi emlék nem igényel külön magyará-
zatot. Legtöbbször a tanár magyarázatában kaphat helyet, hogy emelje annak szemléletességét 
és meggyőző erejét. Katekizáló és heurisztikus beszélgetés kiindulópontjává vagy záró anyagává is 
tehető, hogy konkretizáljunk, érzékelhetővé tegyünk valamely, elvont történelmi ismeretet. 
Mindezek az eljárások az ismeretközlés (illetve - szerzés) aktusához kapcsolódnak. De - éppen 
nagy emocionális erejénél fogva - felhasználható a történelmi ismeretek megszilárdításának, el-
mélyítésének és rögzítésének munkájában is. Ezt szolgálják az összefoglaló, rendszerező diagra-
mok, táblázatok. Feladhatók meghatározott didaktikai célú házi feladatok is: az előbbieken kívül 
pl. „nagy idők élő tanúi", azaz idősebb emberek kikérdezése arról, milyen volt egy-egy jelentős 
történelmi esemény helyi megnyilvánulása, vagy mennyi volt a válság idején egy munkás átlagbé-
re, hogyan élt meg a munkanélküli, hasonlítsák össze a tanulók a kisparaszti gazdálkodás és a tsz 
termelőeszközeit stb. 

Nagy lehetőség a helytörténeti anyag felhasználásának a tanár órán kívüli munkaterülete: a 
szakkör, a kirándulás, valamint az üzemlátogatás. 

Ebben a vonatkozásban kell még néhány olyan körülményre rámutatnunk, ami elsősorban az 
általános iskolai történelemtanítás sajátossága. Kiválóan alkalmasak az általános iskolások hely-
történeti gyűjtőmunkára. (Kevésbé lehet őket viszont kutatómunkára felhasználni: ehhez sem 
elég fejlettségük, sem elég türelmük nincs.) Ezért lehet velük iskolamúzeumot létrehozni: egy-egy 
helytörténeti művet elolvastatni a helytörténeti séta alkalmából: az olvasmány alapján referátu-
mot készíttetni, kirándulások, múzeum- és üzemlátogatások alkalmával meghatározott célú fel-
adatokkal megbízni őket stb. Két, a gyakorlat által igazolt elvet kell itt még megemlítenünk: 1. A 

5 BabicsA:. A Pécs vidéki kőszénbányászat története. Bp. 
6 Az anyagválogatás szempontjait röviden kifejtve lásd Vas Károly. Érzelmi nevelés az általános iskolai 

történelemtanításban, Bp. DPI. 1963. Kéziratként, 32-34. old. 
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tanárnak messzemenően segíteni, támogatnia kell az általános iskolás tanuló mindenfajta önálló 
helytörténeti tevékenységét éppen úgy, mint általános történeti öntevékeny ismeretszerző mun-
káját. 2. Alkalmat kell teremteni arra, hogy a tanulók végzett munkájukról valamilyen kollektíva 
előtt beszámolhassanak. Ez a lehetőség jelenti számukra a munka jutalmát, itt érzik meg, hogy a 
jól végzett munka dicsőséget hoz az emberre, hogy tehát érdemes dolgozni, fáradozni még akkor 
is, ha a munkának közvetlenül felhasználható javak formájában nem is mutatkozik eredménye. 

Az általános iskolás tanulók - kísérletek igazolják - a „nagy" hazához is a „szűkebb hazán" ke-
resztül tudnak eljutni, és csak azokat az ismereteket őrzik meg, amelyekhez érzelmi szálak is fű-
ződnek. A történelemtanítás alapvető didaktikai és nevelési feladatai követelik tehát, hogy az ál-
talános iskolában bőven éljünk a helytörténeti anyag lehetőségeivel. 

FEHÉR ZOLTÁN 

A folklór a kerettantervben 
és az iskolai gyakorlatban 

1. A néprajz fiatal tudomány. Minthogy azonban kutatásának trágya egy olyan kultúra, ame-
lyet az egész magyarság hozott létre, eredményei már régóta teljes joggal követelik iskolai felhasz-
nálásukat. Ennek a kultúrának a sajátosságait éppen úgy, mint más népekéit, azzal jellemezhet-
jük, hogy miféle egyéni és társadalmi igényeket elégített ki, s miképpen elégítette ki azokat. A ma-
gyar népi műveltség „szókincse" és „grammatikája" néhány emberöltővel ezelőtt még a családok-
ban szóbeli közlés és megmutatás (példaadás) útján apáról fiúra szállt. A parasztság megszünteté-
se, felbomlasztása után, úgy látszik, ennek feladatát is az iskolának kell átvállalnia. 

Az Apáról fiúra című népszerűsítő könyv szerzőpárosa1 még harminc évvel ezelőtt ezt írta: „A 
néprajz nem iskolai tárgy. Nem is lesz azzá az esztendőről esztendőre gyarapodó tudnivalók sorá-
ban ..." Ehhez azonban hozzátették, hogy a néprajz eredményei ott vannak a legkülönfélébb tan-
tárgyak anyagában. Ha a magyar iskolai tantervek történetét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy leg-
korábban éppen a folklór kapott bennük „tanügyi" rangot, amennyiben irodalmi olvasókönyveink 
népdal- és balladaszövegeket, népmeséket, várakról, vizekről, állatokról szóló történeti és eredet-
mondákat, közmondásokat és találós kérdéseket közöltek. Énekkönyveinkben megjelentek a 
népdalnak nevezett dalok, a rajzoktatásban pedig stilizált cifraszűr motívumokat másoltak a tanu-
lók. E folklóranyag egy részének hitelessége legfőképpen azért volt kétséges, mert maga a tudo-
mány sem tisztázta még egyértelműen a népi és a népies közötti különbséget. Nemcsak Erdélyi Já-
nos első nagy összegzése, de még Bartalus hatalmas gyűjteménye is tele volt műköltői vagy félig 
népi alkotásokkal. 

A néprajz tehát már több mint száz éve itt állott az iskola kapui előtt, s kért oda bebocsáttatást. 
Elméleti és gyakorlati fontosságát olyan szaktekintélyek hangoztatták, mint Bellosics Bálint, 
Györffy Isti'án, Bálint Sándor, Karácsony Sándor és Kodály Zoltán. Bellosics Bálint bajai tanítókép-
zős diákjait már a XIX. század végén bevonta a néprajzi gyűjtőmunkába. Bálint Sándor és Végh 
József ugyanezt tette a két világháború közti időkben. 1947-ben miniszteri rendeletre a mezőgaz-
dasági középiskolák 3. osztályának tantervébe bekerült a néprajz, s megjelent hozzá Balassa Jván 
tankönyve is. 

A szocializmus évtizedei alatt az iskolai néprajzi munka csupán kevés, régi vágású, ezért a jö-
vőt tisztán látó, lelkes tanár irányításával folyt itt-ott. S bár inkább megtűrt tevékenységnek számí-
tott, egyre több követője akadt, mert sokan megérezték benne a nemzetet megtartó varázserőt. 
Amint Németh László mondta: a magyarságnak, hogy megmaradjon, hagyományai belső udvará-
ba kell visszahúzódnia. A tanulók és a tanárok leginkább szakköri keretekben dolgozhattak, s eh-
hez kitűnő támogatást adtak a Morvay Péter, Végh József és Timaffy László által írott útmutatók. A 
tanulók gyűjtését az évenként meghirdetett Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra 

1 Kása László és Szemerkényi Ágnes 
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lehetett beadni. Ezek a pályamunkák ma is megtalálhatók a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adat-
tárában. 

Az áttörést mégis a 2001-ben megjelent Kerettanterv hozta. Benne már ott találjuk a hon- és 
népismeret modult, amely integrált tantárgyként a történelemhez kapacsolva foglalkozik a ma-
gyar paraszti kultúrával, vagy önálló tantárgyként az 5-6. osztályban tanítható. 

Ha tüzetesen elolvassuk a modultanterv „A" és „B" vál tozatát-Ágh Zsófia és Karácsony Mol-
nár Erika munkáját - , feltűnik, hogy azokban elsősorban az anyagi és a társadalmi kultúra megis-
mertetése dominál. A folklór pedig leszűkül a jeles napok szokásaira és a népi díszítőművészetre. 
Az „A" változat ugyan megemlíti a fonót, amelyben fontos szerepe volt a népköltészetnek. A „B" 
változat pedig utal arra, hogy a népköltészet a magyar nyelv és irodalom óráin az első osztálytól 
kezdve tanítható. A Kerettantervnek tantervi fejezete pedig szintén sok lehetőséget ad a népzenei 
ismeretek tanítására. Az a megtiszteltetés ért, hogy lektora lehettem Bánhegyi Ferenc e tanterv 
alapján készített Hon- és népismeret című tankönyvének. Az egyébként kitűnő könyvből termé-
szetesen - az instrukcióknak megfelelően - a jeles napok szokásain kívül szinte teljesen kiszorult 
a folklór. Úgy látszik tehát, hogy ma a folklór - iskolai állapotát tekintve - ugyanabban a helyzet-
ben van, mint évtizedekkel korábban volt. Az irodalom, az ének-zene és a rajzórákon szorítha-
tunk neki helyet. 

2. Nézzük meg ezután, mit lehet tenni a folklór érdekében az adott lehetőségek kihasználásá-
val! Nem elméleti kérdésekkel kívánok foglalkozni, hanem inkább saját tapasztalataimra hivatko-
zom. Én ugyanis a főiskolán és az egyetemen nem tanultam néprajzot, életem folyamán azonban 
feltártam lakóhelyem részletes néprajzi képét, s elkészítettem néprajzi szemléletű helytörténetét. 
Negyvenegynéhány esztendei pedagógusi pályafutásom alatt az általános iskola helyettesítések 
számomra nagyszerű lehetőséget nyújtottak a helyi folklór bemutatására, tanulóim néprajzi ér-
deklődésének felkeltésére és formálására. Vezettem általános iskolai néprajzi szakkört, főiskolai 
tanárkodásom idején meg tanítottam fakultatív tárgyként néprajzot, s vezettem néprajzi tudomá-
nyos diákkört is. 

Kiindulásként mégis két általános elméleti szempontot szeretnék kiemelni. Először is: meg-
győződésem szerint a folklórt (és persze a néprajzot is) csak olyan pedagógus taníthat eredmé-
nyesen, aki a néprajzi jelenségeket nemcsak könyvből, filmekről, magnószalagról ismeri, hanem 
közvetlen „személyes" találkozása volt a népi kultúra hordozóival. Másodszor pedig: a folklór át-
adásában, pedagógiai felhasználásában tanulnunk kell az úgynevezett múzeumpedagógiától. A 
múzeumi órák rendkívülisége és hatékonysága ugyanis éppen abból ered, hogy nem a megszokott 
helyen (nem tanteremben), nem a megszokott tanító, tanár által, és nem a megszokott módon (ta-
nári előadás után) jutnak el a gyerekek az ismeretekhez, sőt a „rendkívüliség" miatt - maradandó 
élményekhez. Ehhez hozzá kell tennem, hogy az ilyen órákra való felkészüléshez, azok megszer-
vezéséhez sokkal több idő szükséges, mint a megszokottakhoz. 

Ezek után lássunk néhány konkrét példát! 
A népdal, szerintem, azért vált iskolaszagúvá, „tandallá" a gyermekek számára, mert azt a 

rosszul értelmezett kodályi pedagógia szellemében mindenféle zenei ismeret és készség kialakítá-
sa céljából tanították. Érzelmi tartalmuk sikkadt el ilyenformán. Tanítsuk népdalainkat bátran 
hallás után, s a zenei feladatokat végezzük másfajta zenei anyagokon. Fontos a népdal bemutatá-
sa előtt egy olyan hangulati előkészítés, amely kiterjed arra a társadalmi közegre, amelyben a dal 
született. Nem könnyű észre vétetni a dalok szövegének általános emberi mondanivalóját, amely 
mondanivaló a paraszti társadalomtói függetlenül is időtlen. Nem kell felhívnunk gyermekeink fi-
gyelmét a dalszövegek szexuális szimbolikájára, de például észre kell vetetnünk, hogy az úgyneve-
zett népdalküszöb (természeti kezdőkép) ugyanazt mondja, mint az utána következő sorok. A 
„Jeges a sudárfa, nehéz vizet merni" versbeli jelentése megegyezik a záró sorokéval: „Ismeretlen 
kislányt nehéz megölelni". Lehetségesnek tartom, mert kipróbáltam, hogy az énekórákon, az 
énekkarban helyi népdalokat is tanítsunk, sőt egy-egy alkalommal még egy „adatközlőnket" is 
megkérhetjük, hogy óránkon tanítsa meg kedvenc nótáját. Giusto dalainkat minél többször „kari-
kázva" énekeljük, azaz fogóddzunk körbe, és ridázva2 vagy egyszerű lépésekkel forogva énekel-
jünk. Legyenek népdalcsokraink, hogy egyik dalunkat, majd egyik csokrunkat a másik után tudjuk 
azonnal énekelni. Alkalmanként adjunk népdalainkhoz hangszerkísérete, például köcsögdudát, 
fésűmuzsikát, dorombot, furulyát vagy citerát. Dudanótáinkat énekeljük „dudakísérettel", s hasz-

2 A rida magyar néptáncmotívum, amikor körbe fogódzva, egyik lábukkal a másik előtt keresztbe lépve fo-
rognak lassan vagy fokozatosan gyorsulva. 
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náljuk a solo-tuili meg a kánon adta lehetőségeket. Végül pedig adjunk alkalmat, illetve teremt-
sünk olyan szituációkat, hogy a gyerekek minél többször énekelhessenek ne csak produkcióként, 
de a maguk gyönyörűségére is. 

Mondanom sem kell talán, hogy a gyermekdalokat mindig játékukkal együtt szólaltassuk meg. 
A kiemelt játékost kiolvasóval válasszuk ki. Kerüljük azt a jó szándékú, de a magyar gyermekjáték 
szellemétől idegen naturális utánzó mozgássort, amelyet a közelmúlt módszertani kiadványai 
ajánlottak. Az 1970-es években a magyar Rádió pályázatára még tanítványaimtól is sikerült egy 
egész csomó gyermekjátékot gyűjtenem. Ezek egy része azonban már a társadalomszociológia 
vizsgálatát igényelné, mert szövegeik gyakran ízléstelenek, kifejezetten morbidok, a tévé hatását 
tükrözik, s az „underground kultúra" körébe tartoznak. Mindenképpen tanulságosak. 

Jelesnapi szokásaink megtanítása zenei anyagukkal együtt természetesen a leghálásabb fel-
adatunk lehet. Miután én, például, egy osztállyal megtanítottam a regölést, a gyerekeknek annyi-
ra megtetszett, főképp a kucsmák, a bekecsek, a láncos botok meg a köcsögduda együttes hatása 
miatt, hogy utána ez a társaság évekig regösként járt a faluban köszönteni s adományokat gyűjte-
ni. (Igaz, karácsony előtt, mint a betlehemesek.) A bajai gyakorló általános iskolában az éneket 
legkevésbé szerető két osztályt ezzel tudtam meghódítani, hogy évzárói produkcióként az egyik-
ben a balázsolást, a másikban a pünkösdölést tanítottam meg. A hagyományoktól már fényévnyi 
távolságban élő városi gyerekek a jelmezekben az önfeledt játékkal és harsány énekléssel a kö-
zönség által is érzékelhetően azonosultak őseik szellemi örökségével. 

Ha egy rendhagyó nyelvtanórán osztályunk vagy a település törzsökös családneveit értelmez-
zük és csoportosítjuk, nemcsak névtani ismereteket közlünk, de felkeltjük a tanítványok érdeklő-
dését családjuk története iránt. Ha meg a családnevekhez fűződő ragadványneveket kezdjük vizs-
gálni, óhatatlanul előkerülnek az anekdoták. Ezek a rendszerint csattanós, tréfás történetek 
egy-egy ragadványnév eredetét, keletkezését magyarázzák. Ugyancsak sok történetet, pontosabb 
an történeti és hiedelemmondát őriznek településeink helynevei. Ha a gyerekeknek olyan felada-
tot adunk, hogy írják meg, hol volt (van) a földjük, mi a dűlő neve, miért nevezik úgy azt a határ-
részt, akkor érdekes és értékes válaszokat kaphatunk. 

Hasznos feladat lehet, ha megfigyeltetjük tanítványainkkal, hogy miképpen üdvözlik egymást a 
felnőttek különböző szituációkban. Milyen sztereotípiákat mondanak köszönés helyett, miképp 
kezdik a beszélgetést? Ezzel a megfigyeléssel megkönnyítjük gyermekeink társadalmi beilleszke-
dését, hisz így elsajátítják a társadalmi viselkedés néhány helyi vagy általános illemszabályát. 

Bálint Sándor, a „szögedi nemzet" nagy tudósa, nékem atyai tanítómesterem, elmesélte, hogy 
kezdő tanárként a szegedi tanítóképzőben tanítványainak már első alkalommal azt a feladatot ad-
ta magyarból, hogy írják meg családjuk történetét. Ilyen feladat ma még fontosabb lenne a múlttal 
mit sem törődő fiatalok számára, hisz ezáltal arra kényszerülnének, hogy legalább ebből az alka-
lomból kifaggassák szüleiket, nagyszüleiket őseikről, s közben sok mindent megtudnának egy ré-
gebbi kor társadalmáról, kultúrájáról. Feleségem néhány évtizede tanítványaival magnetofonos 
interjúkat készíttetett a „Gyermekek élete régen" címmel. Az interjúkat én jegyeztem le. A ka-
pott válaszok a folklór „igaz történet" nevű műfaját képezték, megformálásuk és nyelvi kifejező 
eszközeik pedig mintául is szolgálhattak az elbeszélő-fogalmazás tanításához. A kis riporterek-
nek, amikor beszámoltak magnetofonos gyűjtésükről, annyi mondanivalójuk volt, hogy egyetlen 
osztályfőnöki órába bele se fért. Néprajzi szakköröm tagjaival én is meglátogattam néhány idős 
embert, asszonyt, akik szívesen fogadtak bennünket. (Margit néni a gyerekek számára ismeretlen 
kalotinával (aszalt gyümölcs) kínált meg bennünket.) Elmondták életüket, válaszoltak a kérdé-
sekre, megmutatták például, hogy kellett szedni a markot. 

A falu mesekincsének összegyűjtése során tanítványaim is vállaltak feladatot. Hallás utáni le-
jegyzéssel és magnetofonos gyűjtéssel sok mesét és hiedelemmondát örökítettek meg. Főiskolás 
hallgatóim bátyai táborozásuk után még hetekig emlegették Harangozó Pista bácsit, aki számuk-
ra a könyvtárban adott elő tréfás meséiből, s jóízűen elbeszélgetett velük nemcsak a mesékről, ha-
nem világ dolgairól is. Találós kérdésekből, ha a tanulók jól felkészültek, tréfás vetélkedőt is ren-
dezhetünk, akár magyaróra keretében is. 

Az 1960-as években Bátya néphitének gyűjtésébe szintén bevontam tanítványaimat. Osztá-
lyom fölvette a „Garabonciás diák raj" nevet, majd versenyt hirdettem a hiedelmek gyűjtésére. 
Lejegyzéseiket órák elején felolvasták, s ezzel egymásnak is ötletet adtak arról, hogy mit lehet 
gyűjteni. Az adatok szaporodásával kezdtek kialakulni a mondatípusok, s azokon belül élvezték a 
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variánsok sokaságát. Az általam legépelt gyűjtésük több mint száz oldalt tett ki, s az országos pá-
lyázaton első díjat nyert. A jutalomkönyveket a gyerekek között munkájuk aránya szerint osztot-
tam ki kis házi ünnepség keretében. 

Néprajzi szakkörömmel egyszer „folklór kirándulást" is szerveztem. A gyerekek kerékpáron 
vágtak neki vezetésemmel a határnak. Minden olyan helyen megálltunk, ahol történeti monda 
vagy hiedelemmonda kapcsolódott a határrészhez. A történeteket én meséltem el, s hatásukat a 
genius loci erősítette. Egy szállásba is betértünk, ahol a gazda arról beszélt, hogyan alakultak át az 
állatteleltető téli szállások emberi hajlékokká. Megnéztük az öreg Szőke bácsi szilvaőrző 
gunyhóját, ahová hajdanában mesék hallgatása céljából lopózkodtak ki a falusi gyerekek. 

Befejezésül ismételten hadd hívjam fel a figyelmet a magyar népköltészet iskolai jelenlétének 
fontosságára. Ezzel egy olyan áramkörbe kapcsolhatjuk be a magyar ifjúságot, amely erőt ad a 
megmaradáshoz. Nekünk ugyanis - miként azt egy jeles gondolkodónk mondta újból meg újból 
néppé kell válnunk, hogy nemzetté lehessünk. A folklór is egy építőköve lehet az Ady által meg-
énekelt félig kész „Templom"-nak. S ha azt felépítjük valahára, nem fog felolvasztani bennünket 
„a világ kohója", mert megtaláljuk önmagunkat. 

BUDAI GYÖRGYNÉ 

Honismereti oktatás 
a baranyaszentlászlói iskolában 

Annak a községnek az iskolájáról szeretnék röviden szólni, ahol a Baranya megyei honismereti 
mozgalom egyik legkiválóbb egyénisége született, és végakarata szerint ott is van eltemetve: dr. 
Vargha Károly főiskolai tanár, sokunknak igen tisztelt Karcsi bácsija. Iskolánk kis iskola, jelenleg 
133 tanulónk van. Baranyaszentlászlóról, Boldogasszonyfáról, Antalszállásról és Terecsenyről jár-
nak oda a gyerekek. 1980 óta német nemzetiségi nyelvet is oktatunk. 

A honismereti munkát 1967-ben egy honismereti szakkör megalakításával kezdtem meg. Mint 
kezdő pedagógus nagy örömet leltem ebben a feladatban. Szinte együtt ismertem meg a gyere-
kekkel az új lakhelyemet, hogy „otthon legyünk benne". Nagy szerencsém volt az indulásnál. Ta-
lálkozhattam és segítséget kaphattam Vargha Károly mellett Tímár Irmától, Lengyeltóti Jánostól, 
Molnár Imrétől, később Gábori Imrénétői, de a sort még hosszasan sorolhatnám. Korán megtanul-
tam tőlük azt, hogy sokfajta lehetősége van a honismereti munkának egy iskolában. Ezt segítette 
még a honismereti mozgalomba való bekapacsolódásom. 

Most már második éve tantárgyként tanítjuk a hon- és népismeretet az általános iskola 5-6. osz-
tályában. Nagyon örültem ennek az újabb lehetőségnek, az évi 37 órának. Mégis inkább arról szó-
lok, hogy e tárgyon kívül milyen honismereti munka folyik még iskolánkban. Magyar-történelem 
szakos tanárként tanóráimon mindig igyekeztem, igyekszem kihasználni azt a lehetőséget, hogy 
helytörténeti ismerettel, helyi hagyománnyal egészítem ki a tananyagot. Ha ismeri valaki a tele-
pülése történetét, hagyományait, akkor erre nagyon sok esetben lehetőség kínálkozik. Nevelőtár-
saim is igyekeznek ezt kihasználni, nem csak amióta népismeretet is tanítunk. 

Egy másik fontos területe a honismereti munkámnak az iskolai tanulmányi kirándulások meg-
szervezése, vezetése. Nagyon hatékonyak tudnak lenni ezek. De egy-egy ünnepség, megemlékezés, 
községi rendezvényen való részvétel, kiállítás, vetélkedő játék, játszóház szervezése is része a honisme-
reti munkámnak. 

Szakköröm tagjai felső tagozatos tanulók. Állandó létszámunk 15-20 fő között van. Mivel fog-
lalkozásaink, rendezvényeink nyitottak, így hatókörünk sokkal nagyobb. A szakkör honismereti, 
hagyományőrző céllal alakult meg. Munkánk során megismerkedünk községünk történetével, ku-
tatjuk múltját, feltárjuk honismereti értékeit (például: a középkori falu, falunk élete 1945-től, is-
kolatörténet, neves személyiségek életútja, a II. világháborúban elesettek névsora, ki- és betelepí-
tések). Községtörténeti anyagot állítunk össze az itt élők és az idelátogatók számára. 
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Néprajzi értékeink felkutatását, gyűjtését is végzi szakkörünk (tárgyi emlékek, népviselet, nép-
szokások, népi táplálkozás, dalok, gyermekjátékok stb.). Nemcsak gyűjtjük a hagyományt, to-
vábbélését is segítjük (például betlehemezés). Ez év augusztus 20-án nyitjuk meg Szentlászlón a 
helyi értékeket bemutató tájházat, helytörténeti gyűjteményt. Munkánkban kiemelkedő helyet 
kap a boldogasszonyfai temetőben nyugvó 1848-as honvédhuszár. Fornszek Sándor emlékének 
ápolása, sírjának gondozása. Hagyományt teremtettünk azzal, hogy március 15-én az egész iskola 
emléktúrán vesz részt, kigyalogol sírjához, megkoszorúzza azt. 

Fontos része szakköri munkánknak tájegységünk, a Zselic, valamint a hozzánk legközelebbi 
város, Szigetvár törökellenes harcainak megismerése. Minden évben végigjárjuk a szigetvári em-
lékhelyeket. Részt veszünk a környék honismereti, városismereti versenyein, vetélkedőin (Zrínyi 
nyomában, Kapoli-túra, Zselic-túra, Szigetvár, Kaposvár és Pécs városismereti verseny, ormánsá-
gi verseny). Szakköröseim sok kiemelkedő helyezést értek el ezeken. 

Tevékenységi körünk az 1990-es évek elején a népi kismesterségek, kézműves hagyományok 
megismerésével és elsajátíttatásával is bővült: szövés, nemezelés, fonás (vessző, gyékény, szalma, 
csuhé), gyertyamártás, fazekasság, gyöngyfűzés, gyöngyszövés. A kézműves tevékenységhez bizto-
sítva van néhány nagyobb eszközünk: szövőszék, szövőállványok, fazekaskorongok. 

E tevékenységek időigényessége miatt nagyon hatékonynak bizonyulnak az évente megszerve-
zett hagyományőrző és kézműves nyári táborok. Az idén tizenharmadik alkalommal szervezzük 
meg. Nyolcnapos lesz; programja: helytörténeti, néprajzi gyűjtőmunka, kézművesség, kirándulás, 
kiállítás és játék. A tábor az alkotás, a közösségi magatartás fontos színhelye. Mindig nagy az ér-
deklődés a táborok iránt. 35-45 gyermek vesz részt évente (tíz fő jutalomból), az anyagi forrás el-
sősorban a pályázatokon nyert összeg. Az évek során kialakult felnőtt vezetői mag minden díjazás 
nélkül önzetlenül segíti munkámat. Ugyanez mondható el a szülőkről, nagyszülőkről is. 

Ugyancsak iskolánk ad otthont a most tizedik alkalommal megrendezésre kerülő felnőtt kéz-
műves tábornak, amelynek tagjai pedagógusok, pedagógusjelöltek, a közművelődésben dolgozók. 
Ez országos szerveződésű, s elsődleges célja a továbbképzés. A honismereti munka közművelődési 
keretbe való kiterjesztése folyik; heti rendszerességben szabadidős tevékenységek szervezésével, 
kézműves foglalkozások tartásával. Ujabb lehetőségünk pedig a községi önkormányzat által meg-
jelentetett Szentlászló című újság helytörténeti oldalainak szerkesztése. 

Boldog a pedagógus, ha látja a gyümölcs beérését. Például, ha egyre több volt tanítványa vá-
laszt helyismereti jellegű szakdolgozati témát, ha volt tanítványai rendszeresen részt vesznek kö-
zépiskolás korukban is honismereti versenyeken, s szerepet vállalnak a községi rendezvényeken. 
A nehézségekről most nem szóltam, de kemény, küzdelmes feladatot végzünk. Mégis csinálnunk 
kell. Ki vállalkozna erre, ha nem az iskola? Önkormányzatunk és iskolánk - hála Istennek - segí-
tője ennek a munkának. 

KOVÁCS LAJOS ISTVÁN 

A honismeret tanítása 
a szegvári általános iskolában 

Hogyan vezettük be a honismeret tanítását iskolánkban? Hogy választ adhassak a kérdésre, be 
kell mutatnom településünket, s utalnom kell annak történelmére. Nálunk ugyanis ez adta a hon-
ismeret bevezetésének fő motivációját: a nyolcezer éves feltárt múlt. Természetesen a honismeret 
tanítása nemcsak helytörténetből áll, hanem tájismeretből, néprajzból és még sok olyan témából, 
amelyeket nem kapcsolhatunk a felsoroltakhoz, például: a település „híres-neves" embereinek 
bemutatása. 

Először tehát bemutatom Szegvár nagyközséget, ismertetem történelmének keresztmetszetét, 
azután a honismeret iskolai bevezetésének körülményeiről szólok, végül néhány gondolatban a 
tapasztalataimat foglalom össze.1 

1 A tömör, lényegretörő helytörténeti ismertetés egyik lehetséges példája. (Szerk.) 
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1. Szegvár Csongrád megyében, Szentestől 8 kilométernyire délre található. A „vizek falvá"-
nak is nevezik, mivel két folyó, a Kurca és Kórógy folyik keresztül rajta. Természetes tava a falu 
közepét díszítő Kórógy-tó és a településtől észak-nyugatra található Landor-tó. A Tisza is a falu 
határában kanyarog. Holtága egy gyönyörű szabad vízfelülettel rendelkező természeti szépség. 

Jelenleg 5210 lélek él a faluban: a lakosság túlnyomó része földműveléssel, kertészkedéssel 
foglalkozik. Iskolájába 460 tanuló jár. A barokk templom a gazdag helytörténeti, régészeti, nép-
rajzi kiállításokkal rendelkező falumúzeum, a népi ipartörténeti műemlék szélmalom, a barokk 
vármegyeháza ősi „várfalakkal", és nagyon szép népi építészeti emlékek keltik fel az érdeklődést 
falunk iránt. 

Nem véletlen, hogy a települések hol jönnek létre: vizek partján, gazdag növényzettel, állatvi-
lággal rendelkező területeken, utak csomópontjában, folyók átkelőhelyeinél, jól védett magasla-
tokon. Ezeket a helyeket az ember réges-rég megtalálta. Felfedezte a hét-nyolcezer évvel ezelőtt 
élt ember a Kurca és a Kórógy folyócskák találkozásának környékét is, a hajdani, közeli Kontra-tó 
magas partját. Bármennyire dicsekvésnek tűnik is, Szegvár egyike a legrégibb folyamatos kultúrát 
őrző helyeknek, ahol ember tevékenykedett, kultuszt folytatott. Szinte minden kor termelési, kul-
tikus és művészeti emléke megtalálható környékünkön. 

A Körös-kultúrát követően, időben később, az újkőkor második felében egy újabb mediterrán 
kultúra is kialakult a Tisza mentén: Szegvár-Tűzkövesen a Tiszai-kultúra nagy telepe jött létre. Ez 
a kultúra - a vonaldíszes kerámia alföldi csoportja - Kr. e. 4450-től 4035-ig élhetett ezen a terüle-
ten. Hatalmas mennyiségű régészeti lelet: csiszolt kőből készült kőbalták, kővésők, csonteszkö-
zök, vonaldíszes kerámia-töredékek, őrlőkövek bizonyítják, hogy ez a telep a környék központja 
lehetett abban az időben. A legértékesebb leletet, a „Sarlós Isten" szobrát, Szentesen láthatjuk, 
az ottani múzeumban. Nálunk a Falumúzeumban csak másolata tekinthető meg. A rézkor embere 
pásztorkodó, állattenyésztő ember volt. Ebből következik, kevés lelet maradt fenn tőlük. A 
Kórógy medrében egy bronzból készült lándzsahegyet találtak. Ezen kívül urnák, településnyo-
mok, seprődíszes fazéktöredékek jelzik az itt élt ember nyomát. A vaskorszak népeit már név sze-
rint is ismerjük. Környékünkön a szkíták, kelták, dákok éltek jelentősebb ideig. 

Kerékpárra ülve rövid idő alatt eljuthatunk az Újfalutól keletre fekvő homokbányához. A ho-
mokbánya melletti homokdomb-vonulat legmagasabb pontjáról belátható az Orom, ahol gazdag 
régészeti lelőhelyek találhatók. Például: több száz sírós szarmata temetőt és településrészletet 
gazdag leletanyaggal. Kr. u. 200-ból, 300-ból. Bármerre járunk falunk határában, szinte minde-
nütt rábukkanunk a szarmaták jellegzetes szürke színű edénytöredékeire. A Falumúzeumban 
szarmata gyöngyöket, ékszereket, ruhadíszeket láthat az érdeklődő. Régészeti leletek bizonyítják: 
környékünkön a gótok, majd a hunok is feltűntek. Attila hun király halála után, 454-ben a gepidák 
foglalták el Szentes közvetlen környékét is. Szegváron két gepida lelőhely ismert. 567 után megje-
lentek az avarok a bővizű Veker, Kurca és Kórógy partján. Az oromi homokbánya területén nagy 
avar temetőt találtak a régészek. 

Anonymus: „Gesta Hungarorum"-ában így tudósít a mai Szegvár környékének a magyarak ál-
tal való megszállásáról: „majd a Bőd-révnél átkeltek a Tisza folyón. Innen tovább lovagolva a Kórógy 
vize mellett ütöttek tábort. Ott székelyek, akik előbb Attila király népe voltak, Osbőnek hírét hallva, bé-
kés szándékkal elébe jöttek, s önként kezesül adták fiaikat különféle ajándékokkal." A honfoglalás 
után a község határában több falu is létezett. A későbbi századokat azonban csak kettő élte meg. 
A mai Szegvár elődje, az akkori nevén Zeegh falu, és az ettől délre, közvetlenül a Kurca melletti 
Szentgyörgy falu, mely évszázadok múltán beleolvadt Szeg faluba. Napjainkban Kórógyszentgyörgy 
néven a település része. 

Szegvár legrégebbi birtokosai a magyarok megtelepedése után a fejedelmi család, a Bor-Kalán 
nemzetség és a vele rokon Szeri Pósafiak voltak. 1506-ban Dóczy János lett a földesúr, aki egy ud-
varházat épített a Kurca partjára. Az erős fallal körülvett castellum kiemelkedő erősségnek szá-
mított ezen a tájon. Ennek következménye, hogy a XVII-XVIII. században már a Szeg névhez 
hozzáragadt a vár szó, így lett Szegvár az ősi település neve. 1552 augusztusában elfoglalták a falut 
a törökök. A több mint 80 éves török uralom alatt élte hagyományos életét. A török adószedők 
listáiból, a defterekből, jól követhető a két település lakóinak száma. A török kiűzése utáni 40-50 
évről kevés írásos emléket találunk. A fennmaradt néhány irat pusztaként említi a települést. 

1722-ben gróf Károlyi Sándor vásárolta meg a szegi pusztát, s 1723-ban hozzákezdett egy ma-
jorság létesítéséhez. Mivel igen kevesen lakták a falut, ezért Heves és Nógrád megyei birtokairól 
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katolikus magyarokat telepített ide. A kis telepes község a hároméves adómentesség és más ked-
vező feltételek jóvoltából olyan gyorsan gyarapodott, hogy Csongrád vármegye nemesi közgyűlé-
se a vonatkozó törvények értelmében a hatalma (bíráskodás, közigazgatás) alá vette. A közgyűlés 
döntésének dátuma: 1727. december 22. Ez a dátum tekinthető Szegvár második születésnapjá-
nak. Az elsőt nem ismerjük, valahol a XIII-X1V. század tájékán, vagy még korábbi időkben kelle-
ne keresnünk. 

A XVIII. században tovább fejlődött a község, lakóinak száma fokozatosan növekedett annak 
ellenére, hogy hatalmas természeti csapások és járványok pusztították. Pestis, kolera, diftéria tize-
delte a lakosságot. Aszály, árvíz, tűzvész vitte el a termést, az emberek javait. Az 1760-as években 
Csongrád vármegye megvásárolta a már elég rossz állapotban lévő Károlyi-kastélyt és felújítás cí-
mén egy szép barokk vármegyeházat építtetett a telkére. Ez lett 1776-tól egészen 1883-ig a várme-
gye székháza. Ez idő alatt Szegvár volt Csongrád vármegye székhelye, pontosan 107 évig. 

A községnek 1739 óta van plébánosa. Ekkor szentelték fel a Károlyi-család által, a régóta meg-
lévő kápolnára épített templomot, amire 1753-ban gróf Haller Istvánná építtetett tornyot. A falu 
első tanítója, Forray Máté, 1745-ben került Szegvárra, 1795-ig szolgálta a falut és az eklézsiát. 
Nyugdíjba menetele alkalmából egy Nepomuki Szent János szobrot állíttatott a legrégebbi Kurca 
hídhoz, a Kurca partjára. A szép barokk szobrocska szépen felújítva még ma is áll. 

A reformkor idején tovább gazdagodott a község. A lakosság „szabadmenetelűekre" (ezek 
voltak a házzal és földdel bíró gazdák), házzal rendelkező és ház nélküli zsellérekre, valamint job-
bágyokra oszlott. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején szinte az egész falu fegyvert fogott. Sokan 
mentek el nemzetőrnek Kossuth Lajos hívó szavára, aki 1848. október 2-án Szentesről jövet Szeg-
váron is megállt és beszédet mondott. A Kossuth-kultusz ekkor kezdődött falunkban, mely talán 
most is tart. Az 1860-ban kiadott „októberi diploma" újra visszaadta a települések önrendelkezési 
jogát. Szegváron 1861-ben történt a második szabad bíró- és önkormányzat-választás. (Az első 
1848-ban volt.) 

Az 1868-as 38. törvénycikk értelmében községi kezelésbe kerültek az iskolák falunkban is, a 
változás azonban nem hozott azonnal eredményt, az iskolai oktatás fejlődése igen lassan indult 
meg. Érdekes módon, a fejlődés csúcspontja azokban az években tapasztalható, amikor a község 
állami kezelésbe adta iskoláit 1898-ban. 1885-től élénkülés következett be a községpolitikában, 
aminek bizonyítéka az, hogy sorra alakultak az egyesületek, olvasókörök, egyletek. A község éle-
tében mutatkozó társadalmi és gazdasági fejlődés nagyobb volt, mint történelme során bármikor. 

Az I. világháború kitörése és kegyetlen, sok halált hozó évei megakasztották ezt a jól érzékel-
hető fejlődést. AI I . világháborúig azonban újra megerősödött a község gazdaságilag. Igaz, hogy a 
földtulajdonosok 64%-a a meglévő földterületnek csak a 37%-ával rendelkezett, de kubikosnak, 
napszámosnak, cselédnek volt munkája, mind megkereshették a kenyérre valót. Az ország hábo-
rúba lépésének hatása hamarosan megmutatkozott a lakosság életében. 1944-ig folyamatosan 
romlott az élet. Különösen azoknál a családoknál, ahol a családfő, a család férfi tagja a fronton 
volt. Sok évnek kellett eltelni, míg visszatért az élet a rendes kerékvágásba. Ez nem ment simán. 

A földosztás és a forint bevezetése reményt keltett a szegváriakban is. Több mint ezer föld-
igénylő kapott néhány hold földet családonként. Az új földbirtokosok azonban nem örülhettek 
sokáig földjüknek, mert 1948-1949-ben megkezdődött a termelőszövetkezeti csoportok alakítása. 
Először a legszegényebbek álltak össze önként kevés földjüket közösen művelni, majd a Ráko-
si-rendszer erőszakosan, kegyetlen módszereket használva egymás után alakította a szövetkezete-
ket. Kényszerítették a gazdákat a belépésre. Földjüket, szerszámaikat, állataikat a „közösbe" kel-
lett vinni. így ment ez egészen 1956-ig, amikoris október 23-a után a budapestiek sikereinek pél-
dájára Szegváron is győzött a forradalom. Első komoly intézkedése a község történetében a har-
madik szabad választás kiírása és megtartása volt. Nagy részvételi aránnyal megválasztották a la-
kosok az új tanácsot. A forradalom leverése után még sokáig működött, de a visszatérő diktatúra 
azt is elsöpörte, csakúgy, mint a forradalom többi vívmányát. 

Az élet azonban folyt tovább a településen. Jó és rossz évek követték egymást. Bevezették a vil-
lanyt minden házba. Elkészült a víztorony, amely lehetővé tette a vezetékes ivóvíz minden utcába 
való eljutását, majd az egyes házakba történő bevezetését. Korszerű orvosi rendelő is épült. A 
hatvanas évektől kezdődően egyre jobban éltek az emberek. Ekkor kezdődött igazán fejlődni a 
falu. Sok lakóház, kultúrház, községháza, több áruház, tanterem épült, és még lehetne sorolni a 
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fejlődés más jeleit. Megélhetési gondok nem voltak. A helyi mezőgazdasági szövetkezet igen 
eredményesen gazdálkodott, biztos jövedelmet nyújtott tagjainak, a lakosság többségének. A ház-
táji gazdaságok jelentős többletjövedelmet termeltek a nyolc óránál sokkal többet dolgozó embe-
reknek. 

A rendszerváltás pezsgést hozott a gazdasági életbe, bár a mezőgazdasági szövetkezet meg-
szűnt, fennmaradt viszont a takarékszövetkezet és a fogyasztási szövetkezet (ÁFÉSZ), rengeteg 
kisvállalkozás jött létre. A pezsgés inkább a politikai életre mondható. Falunkban is megalakultak 
a demokratikus pártok, bár nem nagy aktivitással tevékenykednek. A falu most is szépül, új házak 
épülnek, utakat, járdákat építtet az önkormányzat. Talán még szebb lesz a jövője ennek a csodála-
tos múlttal rendelkező településnek. 

2. A honismeret tanításának bevezetésében az motivált bennünket, szegvári pedagógusokat, 
hogy a községnek gazdag feltárt múltja van. Azt gondoltuk: nem lehet, hogy ne ismerjék a falu la-
kói ezt a gyönyörű és érdekes múltat! Ez volt a cselekvést kiváltó gondolat. Ez ösztönözte elődö-
met, Jaksa János tanítót a Falumúzeum létrehozására, melyet 1954-ben, az országban második-
ként, Csongrád megyében pedig elsőként alapított meg. 

Halála után, 1981-ben én vettem át a Falumúzeum vezetését. Folytattam a helytörténeti, nép-
rajzi, helyismereti anyagra építve a felnőtt és az ifjú lakosság megismertetését lakóhelyük múltjá-
val. Ez különféle formák alkalmazásával, délutáni, esti, hétvégi dia- és videofilm vetítéses előadá-
sokon, falumúzeumi tárlatvezetéseken, múzeumi tanórákon, régészeti ásatások látogatásain tör-
tént. Meghívtuk az ásatást végző régészeket, múzeumi munkatársakat, történészeket előadások 
tartására, ásatási eredményeik ismertetésére. Közben én is folyamatosan végeztem a helytörténe-
ti, néprajzi kutatásokat, pályázatokat, dolgozatokat írtam. 

A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején igényként kezdett jelentkezni településün-
kön a honismeret általános iskolában történő tanítása. 1993-ban egy koncepciót terjesztettem a ne-
velőtestület elé a honismeret tanításával kapcsolatban. Ismertettem a honismeret tanításának 
fontosságát, azt, hogy milyen fontos szerepe van a szülőhelyhez való mélyebb kötődés kialakításá-
ban, ezáltal a hazaszeretet kifejlesztésében. 

A honismeret tanításának feltételei közül egy olyan honismereti, helytörténeti olvasókönyv (ve-
zérkönyv) elkészítését tartottam a legfontosabbnak, amely tartalmazza a község történelmét, nép 
rajzát, helyismereti tudnivalóit. Nem fontos, hogy a múlt minden korszaka aprólékosan ki legyen 
dolgozva; a hiányzó apró mozzanatokat, korszakrészeket, néprajzi témákat, helyismereti eleme-
ket a tanulók tárhatják fel a tanárral, tanítóval közösen végzett kutatás során. Kiválóan alkalma-
sak erre a tantervi népismereti-néprajzi témák, a helyismereti, földrajzi, biológiai stb. témakörök. 

A Mesél a szegvári határ. Helytörténeti olvasókönyv a szegvári általános iskolások számára című 
könyvem 1993-ban jelent meg, 3-4 éves helytörténeti kutatásom eredményeként. Az általános is-
kolával közösen adtuk ki, nagyobb részt vállalt a kiadásból az iskola. Két részből áll a 166 oldalas 
könyv. Az első rész címe: Bevezetés Szegvár község helytörténetébe. A második részé pedig: Mesél a 
szegvári határ. Tulajdonképpen ebben a részben találhatók a kronológiai rendbe szedett olvasmá-
nyok a község történelméből, 11 mese, valamint 20 egyéb olvasmány helytörténeti, helyismereti, 
néprajzi témákban. Huszonnyolc oldalon fényképek, különböző forrásanyagok fénymásolatai, 
mellékletként pedig Szegvár kül- és belterületének térképei szolgálják a falu megismerését. Saj-
nos a könyv írása idején még nem állt rendelkezésemre a község monográfiája, mely 2000 áprili-
sában jelent meg Tanulmányok Szeg\>ár nagyközség történetéről címmel. 

A tankönyv mellett alapvetően fontos feltételnek tartom olyan tanítók, szaktanárok létét, akik 
maguk is érdeklődnek a honismeret iránt, vagyis akiket érdekel a falu múltja, történelme, esetleg 
maguk is szeretnek kutatni, be tudják vonni a gyermekeket is a helytörténeti, helyismereti, nép-
rajzi kutatás apró mozzanataiba. Ha nincs legalább két-három ilyen érdeklődésű pedagógus az is-
kolában, hiábavaló a jó könyv, a segédanyag, a falumúzeum, hiába mutatkozik igény a falu részé-
ről, mégsem lehet honismeretet tanítani. 

Ugyancsak nélkülözhetetlen feltétel az, hogy legyen igény a honismeret tanítására a lakóhe-
lyen. Ha ugyanis a lakosság, a település önkormányzata nem támogatja, akkor előbb-utóbb meg-
bukik. A közösség segítőkészségével létrejött falumúzeum helytörténeti, néprajzi, régészeti anya-
ga mindenkor álljon a tanárok és a tanulók rendelkezésére. Ez nagyon fontos feltétel, amit mi tö-
kéletesen tudunk nyújtani. Ha nincs ilyen lehetőség, feltétlenül létre kell hozni valamilyen gyűjte-
ményt a településen. Egy szoba, egy padlás vagy pince tökéletesen elegendő kiindulásnak. Á gye-
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rekek által gyűjtött helytörténeti, néprajzi tárgyak gondozását, kiállítását meg lehet oldani ezek-
ben a helyiségekben. 

A honismeret tanításának színterei iskolánkban (a felsorolás egyben javaslat is): a) a történelem 
tantárgy tanítási órái az 5. osztálytól a 7. osztályig; b) a környezetismeret és a magyar nyelv és iroda-
lom (olvasás) tantárgy a 4. osztályban; c) az osztályfőnöki órák a 4.-től a 8. osztályig; d) a föld-
rajzórák 5. és 6. osztályokban; e) az irodalom- és rajzó rák a 7. és 8. osztályban. Ezek a színterek 
természetesen nem kötöttek, lehet változtatni, lehet variálni őket, bár a honismereti olvasókönyv 
vagy más ismerethordozó alapján készített tematika megjelöl bizonyos feldolgozási utat. Minden-
képpen testületi döntés kell a színterek megjelöléséhez, sőt ahhoz is, hogy a témák közül melyik 
hova kerüljön az évfolyamok közül Különösen fontos ez a bevezetés első évében. Később már au-
tomatikusan alakul a téma elosztása. 

A kiválasztott tantárgyak tanmeneteiben saját belátásuk szerint helyezik el a témákat a taní-
tók, tanárok. Nagyon fontos, hogy az „elméleti" részeket gyakorlati foglalkozások (agyagozás, 
agyagedény készítés, kutatás a lakóhelyen és környékén, tárgyak gyűjtése, szellemi anyag gyűjté-
se, idős emberek meghallgatása stb.) váltsák fel, legalább fele-fele arányban. Ezeket a „helyisme-
reti" órákat nem szokásos tanítási órákként kell(ene) kezelni, hanem „felelés nélküli", könnyed, 
érdekes együttdolgozásnak. Természetesen ebben is meg kell(ene) adni a tanító, a tanár választási 
lehetőségét. 

3. Az alábbiakban szemléltetésül bemutatok néhány tematikai javaslatot, különböző évfolyam-
okon a Mesél a szegvári határ című helytörténeti olvasókönyv alapján. 

A) 4. osztály - Környezetismeret 
Óraszám 5-6 óra, lehetőleg egymás után. (Ezt az óraszámot tetszése szerint 1-2 órával csök-

kentheti a nevelő, de növelheti is lehetőségei szerint.) 
Tananyag: a Mesél a szegvári határ című helytörténeti olvasókönyv 1. témaköre, amit a környe-

zetismeret tantárgy megfelelő témája helyett, vagy azzal együtt dolgozunk fel. 1. foglalkozás: Az 
évtizedes idővonal megismerése, használata a tanuló élettörténetéhez. Új fogalmak: idővonal, be-
osztás, életrajz. 2. foglalkozás: Az évszázados idővonal megismerése. Szülők, nagyszülők élettörté-
nete. Új fogalmak: évszázad, évszázad első fele, évszázad második fele, dokumentum, tárgyi em-
lék, írásos dokumentum, fotódokumentum. 3. foglalkozás: A nagyszülők élettörténetének leírása 
forrásanyag használattal, idővonal segítségével. Új fogalmak: forrásanyag, évszázad felosztása év-
tizedekre. 4. foglalkozás: Az évezredes idővonal megismerése, időszámítás kezdete. Új fogalmak: 
időszámítás; i. e. (Kr. e.), i. sz. (Kr. u.) első század, második század (...) kilencedik század; első év-
ezred, második évezred stb.; első évezred 5. százada: ötödik század, második évezred V. százada? 
15. (XV) század stb. 5. foglalkozás: Egy jól mesélő idős ember meghívása az órára. Élettörténet-
ének meghallgatása, az élettörténet lejegyzése a hozott dokumentumok, tárgyi emlékek (forrás-
anyag) és az idővonal segítségével. Kiállítás szervezése a jelen és a múlt tárgyaiból. 6. foglalkozás: 
kirándulás egy barátságos idős családhoz, ahol meghallgatják és lejegyzik a családfő vagy élettársa 
élettörténetét, megszemlélik a bemutatott dokumentumokat. 

B) 6. osztály - Történelem, osztályfőnöki óra 
Óraszám: 8-10 óra. Tananyag: az olvasókönyv 4., 5., 6. meséje és a hozzá tarozó olvasmányok. 

Tematika tantárgyanként: 
Történelem tantárgyban: 1. foglalkozás: 4. mese: A rézkor embere Szegváron. 2. foglalkozás: 5. 

mese. A bronzkor és a vaskor emlékei Szegvár környékén című olvasmány. 3. foglalkozás: A vas-
kor népei Szegvár környékén című olvasmány. 4. foglalkozás: 6. mese: az ókori népek telephelye a 
Kurca szeglete. Szarmata település a falu környékén című olvasmány. 5. foglalkozás: A hunok és a 
korai népvándorlás községünk környékén. 6. foglalkozás: Avarok a Kórógy partján című olvas-
mány feldolgozása. 

Osztályfőnöki órán: 1. foglalkozás: Mit találtak a régészek? című olvasmány. Beszélgetés: élmé-
nyek az ásatásokról. 2. foglalkozás: Hogyan élt a bronzkori ember? Az olvasmány alapján beszél-
getés, rajzolás. 3. foglalkozás: Látogatás a falumúzeumban. A megismertekhez leletek keresése, 
lerajzolása, tanulmányozása. 4. foglalkozás: Összefoglalás idővonal segítségével. A község terüle-
tén élt népeknek jelképet, címert terveznek a tanulók csoportfoglalkozás keretében. Ezeket elhe-
lyezik az idővonalon és Szegvár külterületi tér képén. 

c) 8. osztály - Történelem, osztályfőnöki óra, irodalom 
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Óraszám: 8-10 óra. Tananyag: A kiegyezés kora. Nevezetes események a kiegyezés után című 
olvasmányok. Az első artézi kút című olvasmány. A honfoglalás ezeréves évfordulója. A millenni-
umi utáni évek. Elet a két háború közötti időben. A gabonatermesztés. A cséplés a munkák kö-
zött az első. A kender termesztése és feldolgozása. Szegvár építészeti értékei. Tematikai tantárgy-
ként: 

Történelem tantárgyban: 1. foglalkozás: A kiegyezés kora című olvasmány. 2. foglalkozás: Ne-
vezetes események a kiegyezés után. 3. foglalkozás: A honfoglalás ezeréves évfordulója című ol-
vasmány. 4. foglalkozás: A millenniumi utáni évek című olvasmány. 5. foglalkozás: Elet a két há-
ború között című olvasmány. 

Osztályfőnöki órán: 1. foglalkozás: Gazdálkodási szokások Szegváron a két világháború között. 
2. foglalkozás: A cséplés a munkák közül az első című olvasmány. 3. foglalkozás: Látogatás a szél-
malomban, a Kévétől a kenyérig című kiállítás megtekintése. 4. foglalkozás: A kender termeszté-
se és feldolgozása című olvasmány. 5. foglalkozás: Látogatás a szegvári kötélgyárban. 6. foglalko-
zás: Elet a tanyán című olvasmány feldolgozása. 7. foglalkozás: Egy „lakott" és működő tanya 
meglátogatása. 

Irodalomórákon: 1. foglalkozás: Szegvári kubikos emlékek című olvasmány feldolgozása. 2. 
foglalkozás: Szegvár község bibliográfiája. Látogatás a községi könyvtárban. 3. foglalkozás: 

Híres szegvári emberek című olvasmány. 4. foglalkozás: Szegváron született írók alkotásai. He-
gyi István: A betyár című novellája. 5. foglalkozás: Szegváron született írók alkotásai. Marsovszki 
Mihály: A fenyőfa című elbeszélése. 

4. A szegvári tapasztalatokon alapuló javaslataimat a következőkben foglalom össze: 
- A foglalkozások anyagát az életkornak megfelelő, tetszés szerinti módszerrel dolgozza fel a 

nevelő. Jó a globális olvasás, megbeszélés, részenkénti olvasás, részenkénti megbeszélés, csendes 
olvasás, fórumszerű megbeszélés, kiselőadás, megvitatás, csoportmunka stb. Nagyon célravezető 
- amiről már többször is szóltam - a múzeumlátogatás, vendég hívása az órára, ellátogatni a tele-
pülés nevezetes helyeire, kikerékpározni a határba, kiállítást rendezni, pályázatokat írni, könyvtá-
ri-, levéltári kutatásokat végezni stb. 

- A foglalkozás helyszíne lehet a tanterem, de hatásosabb, ha valamilyen más helyen tartjuk az 
órát. Elmehetünk a könyvtárba, a múzeumba, egy ásatási helyszínre, a gyűjteményi raktárba, a ki-
állítási szobába stb. 

- Lehetőleg ne osztályozzon a tanító, ha mégis, akkor a pozitív megnyilvánulásokat értékelje jó 
jeggyel. Minden pozitív megnyilvánulást vegyünk észre! (Hozzászólás, véleménynyilvánítás, tár-
gyi gyűjtés stb.) Az önálló tárgyi vagy szellemi anyaggyűjtést külön értékeljük! 

- Ha a település rendelkezik monográfiával, akkor is szükséges egy honismereti olvasókönyv 
készítése. Ez az olvasókönyv (munka tankönyv) ne egy részleteiben kidolgozott történelemkönyv 
legyen, hanem egy olvasmányos stílusban megírt, sok fényképpel illusztrált érdekes könyv. A hon-
ismeret tanításának 1994. évi bevezetése után, és az általam megírt, Mesél a szegvári határ című 
helytörténeti olvasókönyv használatát követően hamar rájöttem, hogy ez a könyv nem elég a hon-
ismeret tanításához. (Ugyanígy nem elég a település meglévő monográfiája sem.) Feltétlenül 
szükséges az évfolyamokra elkészített, az olvasókönyvből tanórákra lebontott tematika, illetve a 
tanmenet. Még a történelem szakos kollegák is igénylik ezt, a nem szakosoknak pedig nélkülöz-
hetetlen. A monográfiából pedig olvasókönyvet kell szerkeszteni és így tovább. A teljes megoldás 
valószínűleg az lesz - legalábbis nálunk - , hogy elkészítünk egy munkafüzet jellegű segédanyagot, 
amely feladatokat, konkrét kérdéseket, tennivalókat fog tartalmazni a tanulók számára az adott 
témához, a könyv olvasmányaiból. Ez konkrét segítséget ad a témák feldolgozásához a nem sza-
kos kollegáknak, a nem lelkesedve tanítóknak. 

- A tanulók másként fogadták és fogadják a honismereti órákat, mint a történelem vagy más 
órákat - bár az utóbbi időben kicsit elterelődött róluk a figyelem, a nevelő figyelme is! Igen jó a 
„hozzáállásuk". Érdekes módon megszaporodott - különösen az 5-6. osztályosok által- a faluban 
talált régészeti lelőhelyek bejelentése, sőt a talált leletek behozása a falumúzeumba. Nyár elején 
egy hatodikos kisleány csodálatosan csiszolt kőbalta darabot adott a múzeumnak, melyet betet-
tünk a megfelelő tárlóba, megjelölve a lelőhelyet és a megtaláló nevét. Ugyancsak a nyár elején 
egy négytagú fiú csapat azzal állított be a falumúzeumba, hogy „a hűtő-, tároló-tó gátjának lábá-
nál ezt a szatyornyi szarmata(!) edénydarabokat találtuk". Nagy volt az örömük, mikor a pontos 
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azonosítás után a leletek egy részét a lelőhely megnevezésével és a neveikkel ellátva ki tettük a 
tárlóba. A gyerekek, még a legidősebb nyolcadikosok is, érdeklődéssel vesznek részt közös gyűj-
tő-interjúkon, manuális foglalkozáson, a tárgyak tisztogatásán, kiállítások készítésében, terület-
bejárásokon, honismereti vetélkedőkön, akadályversenyeken. A 4., 5., 6. osztályosok lelkesednek, 
igazi érdeklődéssel viszonyulnak településük múltjához. A nagyobbak egy részét inkább a pályá-
zatok készítése érdekli. Az érdeklődésüket bizonyítja, hogy középiskolásként is sokan felkeresik a 
falumúzeumot egy-egy dolgozat megírásához anyagot gyűjtve. A főiskolákra, egyetemekre járó 
szegvári ifjak közül évente többen is diplomamunkájukat helytörténetből, oktatástörténetből, és 
egyéb, Szegvárral kapcsolatos témából írta. Felhalmozódott már legalább 5-6 neveléstörténettel 
foglalkozó szakdolgozat, melyeket a tanulmánykötet második részéhez fel fogunk használni. 

- A tanulókra leginkább a lelkes magyarázat, a logikusan felépített érvelés, a közös beszélgeté-
seken, vitatkozásokon kialakult állásfoglalás hat. Nagyon hatásos az idős, tapasztalt, szépen be-
szélő interjúalany meséje, elbeszélése. Hatásosak a helytörténeti olvasókönyv rövid, tényekkel 
alátámasztott meséi, melyek érthetően, kevés szakszót használva mutatja a község múltjának egy 
darabját. Nagy a kereslet már évek óta a Mesél a szegvári határ című helytörténeti olvasókönyv 
iránt a felnőtt lakosság körében, törekszünk a második kiadására. 

- írásomból bizonyára kiderült, hogy iskolánkban folyamatos a honismeret tanítása. Viszont 
nem gondtalan a munkánk. Hiába került az iskola pedagógiai programjába a honismeret-helytör-
ténet, még nincs igazán kialakult helye a gyakorlatban. Majd kiderül, hol lesz a helye az előkészü-
letben lévő kerettantervekben. 

- Azt hiszem, a honismeret bevezetéséhez az általános iskolában, határozott felső színtű dön-
tés is szükséges lenne, nem elég hozzá a nevelőtestületi döntés. Egyúttal anyagiakkal is segíteni 
kellene az iskolákat (önkormányzatokat) egy-két saját helytörténeti olvasókönyv és segédanyag 
kiadásában. Pályázatok kellenének e könyvek megírásának támogatásához. 

- Segítségül kellene hívni a települések (és a szomszédos helységek) nyugdíjas pedagógusait az 
adott község honismereti tankönyvének és segédanyagának elkészítéséhez, megírásához. Ha 
megfelelően honorálná egy arra kijelölt intézmény ezt a munkát, sok nyugdíjas segítőre találnánk 
nemcsak a pedagógusok, hanem a történészek, levéltárosok, muzeológusok köréből is. Ezt szer-
vezni kellene területenként. 

Ha ezt nem tesszük, akkor nagyon lassan fog megvalósulni sokunk vágya, a nemzet vágya: a 
honismeret egyetemes tanítása kishazánkban. 

Kanyar József elnök megnyitja a XVI. Honismereti Akadémiát, Tata, 1988. (Kiss József felvétele) 
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A KÖZÉPISKOLÁBAN 

BÁLINT SÁNDOR 

Néprajz és középiskola 
Jelenlegi középiskolai tantervünk túlságosan zsúfolt, új tantárgyat alig tudnánk benne elhe-

lyezni, mert egyszerűen nincs hely. Azután meg sokat hallunk komoly pedagógusok részéről is a 
túlterhelésről. A magunk szerény tapasztalatai is igazolják mindkét ellenvetés jogosult voltát és 
igazságát. Mindehhez még egyéb nehézségek is járulnak: a középiskolai tanárképzésben a néprajz 
nem szerepel1, az önelvű néprajz aránylag fiatal, forrongó tudomány, hazánkban alig művelik, a 
tudományos feldolgozás tehát még hiányos. Mindez azonban elsősorban idő kérdése, magát az el-
vet, a néprajz középiskolai szerepét nem érinti. A gyakorlati megvalósítás lehetőségéről és részle-
teiről itt és most nem is igen szólunk, továbbra is csak az elvi szempontot szeretnénk érvényesíte-
ni. 

Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a néprajznak a mai tantervbe különálló tárgyként illesz-
tése nem lenne helyes, mert nem lenne szerves; éppen csak egy tárggyal több. Ez a néprajz érde-
kében sem volna kívánatos. A mostani tantervnek szándéka az, hogy mindenáron igazoljuk a 
„művelt nyugat"-hoz való tartozásunkat. Nem csoda tehát, hogy a sajátos magyar gyökerek és 
szükségletek nem részesültek kellő méltánylásban. Nem félünk a szót kimondani: a tantervnek 
nem ismételt módosítására, de gyökeres revíziójára volna szükség. Az iskolát nem szervezetében, 
de lényegében kell megújítani. 

... Mi a néprajzot az elképzelhető új tantervben nem külön, a többi tárgytól többé-kevésbé el-
szigetelt stúdiumnak gondoljuk. A néprajzot, azaz a magyar népi kultúra ismeretét az új tanterv-
alapvetésének tekintjük, amelyen a középiskola egész tanulmányi rendszere fölépül, amelyből 
szelleme táplálkozik. 

A mi hitünk szerint ezt három követelmény biztosítja: a) a historizmus, b) a koncentráció és c) 
a népi élmény parancsa. 

a) A középiskola mostani tanterve is sürgeti a historizmus érvényesítését. Ez azonban a tapasz-
talatok szerint nem vált valóra. Bizonyságul elég Schneller István tantervi kísérletére2 utalnunk, 
amely éppen ezt a hiányzó történeti szellemet akarja a tárgyak struktúrájában, és tanításában ki-
domborítani és a növendékek lelkében tudatos élménnyé tenni. Schneller koncepciója nemes 
harmóniában egyesíti a XIX. századnak az evolúcióban való nevezetes hitét a keresztény tökéle-
tesedés eszményével, azonban mintha nem számolna a valóság, az emberek és helyzetek merev-
ségévei kellőképpen. Egy mindenképpen bizonyos: a legnemesebb emberi tradícióknak, szellemi 
és erkölcsi értékeknek mai züllésében a történeti kultúra tanulságára és ellenőrzésére fokozott 
szükség van. 

1 Említsük meg itt, hogy a polgári iskolai tanárképzésben már 1920 óta szerepel a néprajz. 
2 Schneller István: A kolozsvári országos tanárképző intézet gyakorló iskolájának tantervezetére és tanter-
vére vonatkozó javaslat. Kolozsvár 1918. 
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A történet igazi lényegével kerülnénk ellentétbe, ha egy ponton meg akarnók rögzíteni, vagy el 
akarnók törölni, ha a tabula rasa balgaságára akarnánk vetemedni. Az élet örök folytonossága ér-
dekében a történeti kultúra továbbépítését kell választanunk. Az igazi historizmus nagy alázatra 
tanít meg: egy végtelen és végtelenül szövevényes fejlődés utolsó láncszeme, következménye és 
eredője, elmúlt idők produktuma vagyok, de ugyanakkor éteri magasságokba emel föl; ugyancsak 
végtelen fejlődésnek vagyok oka és kiindulása, beláthatatlan jövendőnek vagyok kezdete. Ha az 
iskola a historizmusnak első tanulságára tud csak megfelelni, akkor vagy halottkultusz színhely-
évé válik, amelyre Nietzsche talál olyan kemény szavakat, vagy pedig kiszárad, verbalizmusba 
(puszta nevek, évszámok) süllyed, amelyet sokat igyekeznek Schneller módjára éltető szellemmel 
megtölteni. Mindezeken fölül a középiskola eddigi és mostani históriai érdeklődése csak egyes 
társadalmi osztályokra, és csak bizonyos önkényesen kiszemelt jelenségekre („nevezetes" esemé-
nyek) terjed ki, de a közösség különböző formáinak az individuális sorsra és egyszeri események-
re is kiható életét inkább csak mellékesen vizsgálja meg. 

A historizmusban különben van bizonyos nemes egyoldalúság. Az ember immanens életének 
és kultúrájának ugyanis nemcsak időbeli tartama, de térbeli kiterjedése is van. Az emberiség és a 
nemzet tagjai, nemcsak mint nemzedékek élnek egymás után, hanem mint kortársak egymás mel-
lett is. E két kiterjedés természetesen számtalan pontban érinti, sőt metszi egymást. E találkozá-
sok alapvető tudománya még nem alakult ki világosan. Némelyek a néprajzban, mások a szocioló-
giában vélik fölismerni. A mi sajátos magyar viszonyainknak kétségtelenül a néprajz adná telje-
sebb értelmezését. A két tudományszak nyilvánvalóan kölcsönös viszonyban áll egymással, mégis 
mintha a szociológia feltételezné a néprajzot. A szociológia szempontja és érdeklődése elsősor-
ban a jelen állapotok megismerésére, konstatálására irányul, kultúránk genezisét és történeti ala-
kulását a néprajz - az összes művelődési alapok egybefoglaló tudománya - igyekszik tisztázni, és 
ezek alapján jelenünk szellemi képét megérteni. A néprajz tehát mind a históriai tárgyakkal, mind 
a szociológiával szemben az egyetemesség igényével lép föl, integrálni akarja a filozófiához ha-
sonlóan az ember összes megnyilatkozásait. A historizmus eddigi tudós egyoldalúságával szem-
ben a néprajz egyetemesebb és egységesebb történeti megismeréshez akar segíteni. Itt kapcsoló-
dik különben az iskola munkájába a néprajz koncentrációs igénye is. 

b) Művelődéspolitikai közhely, hogy a középiskolának nem az ismeretek puszta közlése a fel-
adata, hanem az, hogy a növendéket - értelmi, erkölcsi készségei fejlesztésével - szellemi önálló-
ságra nevelje. A tananyag azonban mostanság nagyon megduzzadt, az átadandó ismeretek hallat-
lanul megnőttek. Az iskola fejlődése egyoldalú és túlzó elméleti irányt vett. Önelégült racionaliz-
musában a nevelést illetően bizakodik az ismeretek formális nevelő erejében. A mai iskola hason-
latos Goethe bűvészinasához: elfelejtette azt az igét, amellyel az ismeretek áradását ellenőrizhet-
né, és uralkodni tudna rajta. Korunk hitetlen, filozófiátlan relativizmusa szinte tehetetlen ez is-
merettömegekkel szemben. Tanár és tanítvány egyaránt rabszolgája és nem uralkodója az előírt 
tananyagnak. A jobb emlékezet és nagyobb szorgalom boldogul. Az oktatás mellett a nevelésre: 
az egyéniség kibontakoztatására, a magatartás nemesítésére, világnézeti tájékozódásra alig ma-
rad idő és alkalom. E bajok részleges orvoslására a koncentráció mai szokványos értelmezésében 
nem alkalmas. 

A néprajz két irányban lehet az igazi koncentráció szolgálatára. Mint az összes műveltségi ala-
pok összefoglaló tudományának elvi kötelessége lenne annak a szakadatlan differenciálódási fo-
lyamatnak megértetése, amelynek során a kezdet (primitív ember, nép, nemzet naiv kora) egysze-
rűségéből, kultikus egységéből a tudománynak, művészetnek, életnek mai gazdag változatai ki-
bontakoztak. 

Az iskola gyakorlati munkája szempontjából a néprajzi orientációban nemcsak a koncentráci-
ónak, de a tananyag aktuálissá érett redukciójának is páratlan lehetőségei nyílnának. Úgy gondol-
juk, hogy a mostani szakrendszer a középiskola ismeret- és élményanyagát túlságosan széttördeli, 
megmerevíti, élettelenné teszi. Az így keletkezett ismerethalmaz részeit alig lehetséges a mai 
esetleges és szerény igényű koncentrációnak egyesíteni, kölcsönös vonatkozásba hozni, teremtő 
élménnyé tenni. Erejét és ambícióját meghaladó műveletet igazán nem követelhetünk tőle. Az 
anyagot külső elvnek kell megszerveznie és megelevenítenie. Csak ez biztosíthatja a középiskola 
eredeti, sajátosan elhomályosult eszményét: a világnézeti tájékozódás lehetőségét és következmé-
nyét. Az így felfogott koncentrációs elv alapvetéséül kínálkozik a népi kultúra hívó jellege, har-
monikus egysége. 
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A néprajz alapján és nevében megkísérelt koncentráció másik fontos feladata, hogy a középis-
kola megduzzadt tudásanyagát a lényegesre redukálja. Ne törekedjék enciklopédikus zártságra, 
hanem mutasson rá arra, és tegye a növendék lelkében uralkodó élménnyé, hogy a kultúra és ben-
ne a középiskola egész ismeretkincse az emberi szellem funkciója és függvénye, tehát az ő - a nö-
vendék - szellemének is. A növendék ne csak a befogadó passzív szerepre legyen kárhoztatva, ha-
nem tanuljon meg az emberi ismeretrengetegben önállóan is tájékozódni. Az iskola igazán csak a 
legszükségesebb útravalóval lássa el, nélkülözhető terheket ne rakjon rá, önbizalmától, szabadsá-
gától és lendületétől ne fossza meg. 

Jelen dolgozatunkban szeretnénk elvi síkon maradni, tehát a néprajzi koncentrációból fakadó 
redukció gyakorlati végrehajtásáról e pillanatban nem szólhatunk. Csak éppen jelezzük, hogy az 
egészen újonnan kiszemelt tananyagnak néhány szakcsoportba, egységbe (világnézet, történelem, 
társadalom, természet) való rendezését tartanok célravezetőnek. 

c) A középiskola a nemzeti műveltség műhelye, amely egyfelől az emberi kultúra szolgálatára, 
másfelől pedig sajátos magyar feladatok betöltésére, illetőleg a kettő együttes munkálására készít 
elvben elő. Csakugyan: az örök emberi eszményekkel egyéni, nemzeti különbözésük javával szol-
gálhatjuk legméltóbban. Ez a hivatásunk dekoratív külsőségeknél hasonlíthatatlanul többet köve-
tel: népünkkel, az anyafölddel való szakadatlan kapcsolatot. Le kell szállanunk a magyar lélek ir-
racionális mélységeibe, amelyet parasztságunk őrzött meg viszonylag sértetlenül a XX. század 
színtelenedni kezdő magyarsága számára. Ennélfogva a népi kultúra szellemében megújhodó kö-
zépiskola harmadik nagy feladatát a népi élményben jelöljük meg. 

A historizmus és koncentráció szolgálatában a néprajz elsősorban egyetemes kultúrpolitikai és 
didaktikai érdekeknek és követelményeknek tesz eleget. A népi élmény adná meg a középiskola 
szellemi javainak a magyar „zománcot", az egyéni hangsúlyozást. A nevelést illetőleg: a növendék 
lelkében e népi élménynek kellene a szülőföldhöz és az egyszerűbb ősöket képviselő néphez való 
ösztönös ragaszkodást ápolnia, fölkeltenie a felelősség szigorúságát és a szolgálat nagylelkűségét, 
kedveltetnie azt az elfogulatlan humánumot és transzcendens „beállítottságot", amely a népet 
annyira jellemzi. 

Éppen csak utalunk a népi élmény későbbi gyümölcseire, nemzetnevelő hivatására. Társadal-
mi rétegeink magatartása és kölcsönös kapcsolatai nem mondhatók harmonikusnak. A népi él-
ménynek lenne gyakorlati feladata, hogy legalább a felnövekvő nemzedékben készítse elő az em-
berek és osztályok egymásra találását, hiszen történeti és metafizikai sorsunk különben is azonos. 
A megmaradt új impériumok alá tartozó és kivándorlott magyarság sorsa, jellege szükségképpen 
különbözően alakul. A népi élménye másik nevezetes gyakorlati feladata értelmében legalább a 
csonka hazában kell az eddiginél nagyobb mértékben és több komolysággal ápolni a magyarság 
népi egységének, azonos szellemi származásának tudatát, megismerni azokat a gyökérszálakat, 
amelyekből mindnyájan kisarjadztunk. Talán ez utóbbiakban a „néprajzi" nevelés társadalmi sze-
repére és hivatására is röviden rámutathattunk. 

VÉGH JÓZSEF 

A középiskolai táj- és népkutatás 
(...) A nemzeti műveltségtartalmat, a nemzeti hagyományt, a felső és középosztály úgynevezett 

magas műveltségét, a nemzetközi művelődés vívmányait a középiskola eddig is átadta, de a jövő-
ben el kell fogadnia a néphagyományt is, mert ez is fontos tartozéka a nemzeti műveltségnek. 

A föld népénél sokkal nagyobb mértékben találhatjuk meg ősi kultúránk elemeit, mint a többi 
társadalmi rétegnél. A népi műveltségben is van felülről alászállott művelődési termék, hiszen 
tartalmának jelentős részét a történelmi magyar középosztálytól, a nemességtől és részben idegen 
népektől kapta. A népi műveltség igen tekintélyes részét azonban a nép maga termelte ki öröklött 
faji sajátságai, hazánk földrajzi adottságai és a történelmi sors alakulása szerint. 
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A végzendő munkára vonatkozólag a vallás- és közoktatásügyi miniszteri leirat többek között a 
következőket mondotta: „A táj- és népkutató munka a középiskolában az állampolgári nevelés 
szolgálatában áll. A célja, (...) hogy a diákságot már zsenge korában megismertesse az élet ezernyi 
küzdelmeivel, a magyar földdel és a magyar néppel közvetlen szemlélet és érintkezés útján. Meg-
ismerteti a tanulókkal a magyar nép értékeit és erényeit, nemkülönben a fogyatékosságait és 
szükségleteit, és ezzel megszeretteti és megbecsülteti velük a népet, ami arra vezet, hogy férfivá 
serdülve, a népi erényeket és értékeket a nemzet érdekében kamatoztatni fogják. Éppen így meg-
ismerteti a magyar földet és tájat, amelyben a magyar nép élete gyökerezik, aminek okos kihasz-
nálása biztosítja a nemzet boldogulását." 

E cél elérésére a középiskolában két mód és lehetőség kínálkozik. Az első a táj- és népismeret 
szempontjainak érvényesítése az egyes tárgyakon belül. A másik pedig külön munka az érdeklő-
dők bevonásával valamelyik ifjúsági egyesületben (önképzőkör, cserkészet). 

A beható táj- és népkutató munka iránt nem érdeklődik minden tanuló, meg talán nincs is te-
hetsége és érzéke e kérdésekhez. Elhibázott volna a táj- és népkutató munkát mindenkire ráerő-
szakolni. Vannak irodalom-, történelem-, természettudományok és technikai kérdések iránt ér-
deklődők is. Csak az önként jelentkezőkkel lehet és érdemes foglalkozni. Az önként vállalt mun-
ka becsvágya lelkesebb munkára serkenti az ifjúságot, mint a kötelező. 

A táj- és népkutatást végző tanárnak hármas munkát kell végeznie: 
1. Ismeretterjesztő előadásokat kell tartania, vagy kartársaival tartatnia a magyar táj- és nép 

kutatás általános problémáiról, a néphagyományok jelentőségéről a tárgyi és szellemi néprajzról 
(építkezés, bútor, ruházat, földművelés, állattartás, gazdálkodás, népszokások, népköltészet, ze-
ne, tánc stb.), a táj és a település problémáiról, földrajzi, különösen emberföldrajzi kérdésekről, 
társadalmi, gazdasági kérdésekről, egy község életviszonyairól, életproblémáiról stb. Természete-
sen saját környezetünkből kell kiindulnunk. Az illető város és környéke viszonyait kell a tanárnak 
először megismertetni. De ismertetnie kell a táj- és népkutatás körében megjelenő fontosabb 
munkákat, értekezéseket, dolgozatokat és az új magyar irodalom népi vonatkozású értékes alko-
tásait. Egy-egy jól sikerült, rajzokkal vetített képekkel illusztrált előadás sokszor rábírja a tanulót, 
hogy elinduljon a kutató munkára. Persze mindegyik témakörben jelezzük a problémákat és meg-
jelöljük a kisebb tárgykört. Jó az ilyen ismeretterjesztő előadást egy-egy tanulóra bízni. így az egy-
részt jól megismerkedik az illető kérdéssel, másrészt példájával másokat is cselekvésre buzdít. 

2. A csoport megszervezése, egy pár általános felvilágosító, buzdító szó után témát adjon a ve-
zető a diákok kezébe! Végeztessen velük önálló megfigyelő és gyűjtőmunkát! Természetesen nem 
várunk itt tőlük tudományos értékű dolgozatokat és értekezéseket. Az a célunk, hogy a diák a nép 
közé menjen; a nép között forogva, személyes tapasztalataiból ismerje meg azt. (...) De ha a diák 
becsvágyát felkeltjük, és a kezdet nehézségein átlendítjük, kellő irányítással tudományos szem-
pontból is értékes kutatómunkát végezhet. Ez a kutatómunka azonban csak a legritkább esetben 
lehet tudományos szempontú szintetizáló munka. Viszont sok diák alkalmas arra, hogy tudomá-
nyos igényeket is kielégítő anyaggyűjtés és rendező munkát végezzen. Gondolunk itt elsősorban 
leíró tanulmányokra és dolgozatokra a táj- és népkutatás minden köréből. 

Éppen ebben az önállóan végzett munkában van a középiskolai táj- és népkutatás nagy peda-
gógiai jelentősége. A diákot megfigyelésre, önállóságra szoktatja. A nép között járva, a népi élet 
tanulmányozása közben olyan mély benyomásokat szerez, hogy ezeket nem felejti el soha. így 
szerzett tapasztalatait később hasznosítja. Azáltal pedig, hogy pontosságot, gondosságot kívá-
nunk meg tőle, leszoktatjuk a felületességről, a pongyolaságról. A nehézségeket leküzdve önbi-
zalma női a jól végzett munka után. Belekóstolva az önálló kutatómunkába, a tudományt is több-
re becsüli, mint eddig. 

A kutatásra rá kell nevelni a tanulót. A gyűjtés módszerét jól meg kell neki magyarázni. Elő-
ször is azt kell tisztáznunk a tanulóval, hogy mit gyűjtsön. A témát, a tárgykört a tanuló érdeklődé-
si körének és tehetségének megfelelően a tanár választja ki. Különösen a kezdőknél. De még a 
haladóknál is szükség van az irányításra. A témakereséssel a diáknak nem kell bajlódnia. Neki azt 
kell megtanulnia, hogy a témán belül mindent gyűjtsön össze. Ha pl. népi ruházattal foglalkozik, 
akkor ne csak a díszes, ünnepi ruhát gyűjtse, hanem a hétköznapit, a szürkét is, a parasztember 
mindennapi munkában, dologban viselt ruháját. Ez utóbbi fontosabb a tudomány számára, mint 
az ünneplő ruha. A régi néprajzi gyűjtésnek és általában a népi kutatásnak az volt a hibája, hogy 
csak a ritkaságokra, a kuriózumokra vágyott, vagy pedig mindenben az ősit, a régi kereste. A mai 

98 



kutatás már megállapította, hogy falvainkban az öreg embereknél és a ládafiában megtalálható 
régi ruha pár emberöltővel ezelőtt épp olyan új volt, mint pl. a mai falusi ruha, ami pedig a városi 
és a régi falusi öltözködés csodálatos keveréke. A mai népi bútor pl. száz évvel ezelőtt úri bútor 
volt. Természetesen örömmel jegyzi fel a gyűjtő a régibb állapotot sejtető tárgyakat és hagyomá-
nyokat, de kötelessége, hogy a mait, bármilyen keverékjellegűnek is tűnik fel az ország nagy ré-
szén, felvegye. A gyűjtő mindent gyűjtsön! Egy mesélő vagy nótafa összes meséit és nótáit jegyez-
ze fel. Mégpedig szó szerint, minden változtatás, alakítás, csinosítás nélkül. A parasztember 
összes ruhadarabjait, a gazdálkodásban használt összes szerszámjait vegye fel. A kutató tudós 
majd megállapítja, hogy melyek a régi és melyek az újabb elemek, melyek népi eredetűek, melyek 
leszállt művelődési termékek. Fontos továbbá, hogy a gyűjtő ne csak a tárgyakat írja le, hanem 
azok funkcióját, szerepkörét is. Pl. a bútordarabokat mire használják, és hogyan használják? A te-
herhordó eszközöknek mi a funkciója? Rá kell szoktatnunk tanulóinkat arra, hogy a tárgyakat, 
eszközöket, a műveletek egyes mozzanatait rajzolják le vagy fényképezzék le. A szekeret, talicskát 
üresen és megrakottan is, elölről és oldalról is le kell rajzolni. Éppen így a ruhadarabokat elölről, 
hátulról, viselet közben. Az eszközök, tárgyak pontos méreteit fel kell venni. Rá kell nevelnünk 
tanulóinkat arra, hogy a tárgyak, eszközök, műveletek nevét is jegyezzék fel. A szó nélkül az esz-
köz semmit sem ér a tudomány számára. Éppúgy, mint a szó vagy tárgy neve, rajz vagy fénykép 
nélkül. Rá kell szoktatnunk a tanulókat arra, hogy adataikat pontosan vegyék fel, és jegyezzék fel 
az adatközlő nevét, életkorát, társadalmi állását és azt is, hogy hogyan jutott a szolgáltatott adat 
(mese, monda, anekdota stb.) birtokába. Az így végzett gyűjtőmunkával kapunk tudományos 
szempontból is értékes adatokat. A módszeres pontossággal feljegyzett legkisebb adat (gazdasági 
eszköz leírása és lerajzolása, egy adoma, egy szokás stb.) értékesebb, mint az általánosságban 
mozgó, a gyermek fantáziájával kitoldott hangulatos, de mégis hamis leírás. 

Gondosan neveljük rá tanítványainkat a jelenségek elerjedésének vizsgálatára, egy-egy jelen-
ség, tárgy, szokás, babona stb. változatainak az összegyűjtésére. Ha nagyjából meg is egyezik a je-
lenség, a részletekben finom eltérések találhatók. Egy kisvárosban vagy faluban is vannak különb-
ségek és eltérések ugyanazon jelenség körében. Egy mese, monda, ballada egy községben is több 
változatban él. Diákjaink figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy ezek a változatok, az emberi cse-
lekvésben, műveletekben, népszokásokban található különbségek nagyon fontosak. Néprajzi 
szempontból pl. lényegében új anyagra, eddig teljesen ismeretlen szokásokra és hagyományokra 
nemigen bukkanunk. De szükségünk van a már feljegyzett szokások és hagyományok alaposabb 
megismerésére, a hiányok kiegészítésére, egy-egy jelenség (szokás, hagyomány), egy-egy tárgy, 
egy-egy művelet pontos és kimerítő leírására. A tudomány tudni akarja, hogy egy jelenség, 
egy-egy szokás hogyan van meg a környező községekben és a távoliakban. Égyezik-e a két község-
ben, vagy csak kicsiny eltérés tapasztalható? Mi hát ez az eltérés? Mik a finom árnyalati különbsé-
gek? A tudomány tudni akarja, hogy egy-egy monda-, mese-, dalváltozat hol és milyen társadalmi 
rétegben van elterjedve. Ezért fontos, hogy ugyanazt több helyről és több egyéntől is begyűjtsük. 
Tanítványaink nem szívesen foglalkoznak olyan témával, amit valamelyikőjük egy másik község-
ben kidolgozott. Mégis meg kell velük értetni, hogy milyen nagy szükség van erre a szorgalmas 
adatgyűjtésre. Lehet itt hivatkozni pl. a hatalmas finn népnyelvi és néprajzi archívumokra. A finn 
kutató abban a szerencsés helyzetben van, hogy ha egy jelenséggel, pl. a házépítéssel akar foglal-
kozni, akkor erre az archívumban pontos és kimerítő leírásokat talál a finn terület minden részé-
ről. 

A tanuló gyűjtését a tanár ellenőrzi. Elmegy vele a gyűjtőútjára és munkájában segíti. Egy jól 
berendezett és tipikus parasztházba, egy szíves családhoz, egy jóízű elbeszélőhöz, egy nótás em-
berhez, egy tengerifejtő társaságba elvisz a tanár nyolc-tíz diákot. Ilyenkor mutatja be a valóság-
ban a népi építkezésmódot, a házat, udvart, gazdasági épületeket, a ház berendezését, a bútort 
stb., s a valóságban szemlélteti azt, amit az ismeretterjesztő előadásban mondott. Ilyenkor vezeti 
be a kezdőket a gyűjtésbe. A diák így tanulja meg a néppel való kedves, közvetlen bánásmódot, az 
ismeretségszerzést, a beszélgetés irányításának módját, a kérdezés mikéntjét. így gyakorlatban ta-
nulja meg továbbá, hogy néprajzi gyűjtés közben legtöbbet ér a megfigyelés és az (irányított) be-
szélgetés, és az így hallottak lejegyzése (passzív módszer). És csak óvatosan, kiegészítés, ellenőr-
zés végett forduljon a „rákérdezéshez" (aktív módszer). De még ilyenkor is olyan kérdéseket kell 
feltenni, hogy erre ne igennel vagy nemmel feleljenek a kérdezettek, hanem úgy, hogy egy-egy 
kérdés beszédre bírja őket. Nem szabad pl. azt kérdezni, hogy ismerik-e a ,.gyalog sátánt" - a le-
ánykérésnél szereplő asszonyt, aki a jó hírt megviszi a kérőnek hanem el kell mondatni a leány-
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kérés történetét, s akkor a kérdezett nő neve is előkerül. A tárgyak, eszközök és ezek részeinek 
nevét természetesen nyíltan megkérdezhetjük, erre még akkor is szükség van, ha ismerjük már a 
neveket, mert egy újabb alany előttünk ismeretlen elnevezést is említhet. így tanítja, mutatja meg 
a tanár a diákoknak a mese, a monda lejegyzésének fáradságos módszerét. 

A tanár a diákok módszerét megvizsgálja, a benne található hibákat kiküszöböli. 
Az ország legtöbb városában meg lehet rendezni ezeket a pedagógiai jellegű kutató utakat. 
Ahol nincs ősfoglalkozású népi réteg a városi lakosság között, ott társadalmi, gazdasági kérdé-

seket lehet tanulmányozni, a magyar paraszti életforma vizsgálatára az ilyen helyeken a környező 
falvakba kell kirándulásokat rendezni. 

A dolgozati témák mindig a helyi viszonyokból adódnak és többnyire a szülőföldismeret köré-
be vágnak. A nemzeti nevelés egyik leghatásosabb módja, ha a tanuló saját kutatása, saját tapasz-
talatai alapján ismeri meg szülőfaluja (városa) történetét, gazdasági életét, faluja vagy városa la-
kosságát, a lakosság életmódját és társadalmi tagolódását, szülőfaluja népének kultúráját a föld-
művelésben, állattenyésztésben, házépítésben és berendezkedésben, öltözetben és táplálkozás-
ban, szokásokban, a falu íratlan törvényeiben, vallásos felfogásban és hiedelmekben, játékban és 
szórakozásban, nyelvben, táncban, dalban, zenében, mesében, mondában, adomában, faragások-
ban s a művészet számos más kifejeződési lehetőségében stb. Jól irányított kutatómunkával 
nyolc-tíz év alatt egy város és környéke főbb kérdéseit fel lehet dolgoztatni. Ez pedig már komoly 
tudományos eredményt jelent. 

A dolgozati témák kijelölése után nem szabad a tanulókat magukra hagyni, ha a gyűjtés mód-
szerében már tájékozottak is. A vezető tanár féltő gondja és szeretete neveli a témát. A tanuló el-
ső gyűjtése ritkán kielégítő. Számos pótlásra, kiegészítésre, a jelenség pontosabb megfigyelésére 
és leírására van szükség. Sürgetni kell a rajzok és fényképek elkészítését! Hosszú idő telik el, míg 
a tanuló gyűjtéséből dolgozat lesz. Tanácsos néha egy év múlva ugyanazt a témát kidolgoztatnunk, 
amikor már a kutató sokat fejlődött, módszere tökéletesebb lett. A gyűjtés után a dolgozat meg-
írása, összeállítása, a szerkezet megállapítása gondot okoz néha a tanulónak, a tanárnak itt is 
gyakran segíteni kell. Hosszú nevelő munka eredménye egy-egy jó kutató kiképzése. A tanár fá-
radságát viszont megjutalmazza a diák tehetségének kibontakozása. 

A hibák kiküszöbölésében tapintatosan kell a tanárnak eljárni. Az első sikertelen vagy félsike-
rű gyűjtés után nem szabad a tanulókat a munkától elriasztani. Lehet, hogy a tanuló gyűjtőmód-
szerében volt hiba, de lehet, hogy a viszonyok nem voltak kedvezők. Ekkor szükséges, hogy a ta-
nár önbizalmat, bátorságot, munkakedvet ébresszen az ilyen tanulóban. 

3. Feladata a tanárnak a népismeret, főleg a népművészet (ének, zene, tánc, népi játék) terjesz-
tése. Ez nemcsak a szaktanárok (ének-, rajz-, testnevelő tanárok) kötelessége, hanem minden, el-
sősorban a táj- és népkutatást vezető tanáré. A népi műveltségből a művészi alkotások, a mese, 
dal, tánc hamar megkapják a serdülő ifjút. Romantikus felbuzdulásukban a diákok több száz nép-
dalt megtanulnak. A táncok közül is néhányat elsajátítanak. De nem szabad ennél megmaradni. 
A másod-, harmadkézből vett (tehát nem közvetlen szemlélet útján tanult) táncok, mulatási jele-
netek (csárdajelenet, kanásztánc, népi lakodalom stb.) könnyen a kabarék és népszínművek nívó-
jára süllyednek. Nem szabad a táncot, a dalt, a tréfát, alakoskodást stb. a népi életből kiragadni. 
Hamis képet kap a diák a magyar parasztemberről, ha csak dalolni, táncolni, tréfálni, szórakozni 
látja. Meg kell láttatni a diákkal a küszködő, dolgos, gondjaiba merült, ázó-fázó, verejtékező pa-
rasztembert, aki a nagy testi munka után a nyári aratás s az őszi tengeritörés és szántás-vetés befe-
jezése után dalol, mesél, tréfál, lakodalmakon, disznótorokon, fonóban, fosztókában, tengeri-
fejtésen, csomózókon (dohány) szórakozik, hogy erőt nyerjen a további munka végzésére. A ta-
vasztól őszig végzett nagy testi munka után télen a magyar parasztember szellemét is óhajtja fog-
lalkoztatni. A költészettől átitatott szórakozási alkalmak tehát nem, a henye időtöltés percei, ha-
nem a népi élet szerves kiegészítői, csakúgy, mint a testi munka. így van meg a harmónia a pa-
rasztember életében. 

(...) Cigánymuzsikán és jazz-en nevelődő ifjúságunkat vissza kell vezetnünk a magyar népzene 
tiszta forrásához. A magyar népi ének, népi muzsika nemcsak gyönyörködtet, de nemesít és öntu-
datosít is. A magyar népdal, a népi kultúra virága, igen gyakran remekmű (...) 

A magyar népdalkultúra ápolásán kívül fontos feladat vár a tanárra a népi díszítőművészet igaz 
formáinak bemutatásával a diákok ízlésének helyes, igaz népi irányban történő fejlesztésével. (...) 
A magyar díszítőművészet legősibb ornamentumait ma is élő pásztorművészetünk őrzi. A pászto-
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rok szarufaragásán a Felső-Tisza-vidékén, de még inkább Somogyban olyan karcolt díszítőeleme-
ket találunk, amelyek a honfoglaláskori elemek motívumaival egyeznek. Ezeket, valamint a falusi 
férfinép hagyományos minták szerint készített faragásait éppúgy meg kell ismertetnünk tanuló-
inkkal, mint a magyar népi hímzést. A népi hímzést különben a nőipariskolák feltámasztották. 
Minden vonalon eredeti népi minták után tanítanak, hogy a magyar népi stílusérzék vérébe men-
jen át a tanulóknak. A rajztanárok által régebben „tervezett" vagy „átdolgozott", „magyaros" mo-
tívumokkal teljesen szakítottak és újszerű vállalkozásukkal a magyar népművészetet külföldön is 
úgy megismertették, hogy abból nemcsak erkölcsi, hanem anyagi haszon is áramlik hazánkra (...) 

A fent vázolt hármas munkát kell végezni a táj- és népkutatást vezető tanárnak. Az összejöve-
teleket, az üléseket úgy kell megrendeznie, hogy mind a három szempont egyformán érvényesül-
jön, de egyszersmind az ülések szórakoztatók is legyenek. 

Meg kell még röviden emlékezni azokról a módokról és lehetőségekről, amelyek a vezető ta-
nár munkáját elősegítik. 

Kirándulás. A pedagógiai jellegű kutatóutakon, két-háromórás kirándulásokon kívül a város 
környékének, felszínének, talajviszonyainak megismerésére, gazdálkodásának tanulmányozásá-
ra, a város közelében lévő kis falvak életmódjának, a falu és a város viszonyának vizsgálatára egy-
napos kirándulásokat is lehet rendezni. Természetesen ezeket jól meg kell szervezni, hogy a ren-
delkezésre álló időt jól kihasználhassuk. Az évenként megrendezett nagy tanulmányi kirándulá-
sokon egy-két napot arra kell szánnunk, hogy az ott lakó népesség életformáját is tanulmányoz-
hassuk. Az összehasonlítás útján tanulóink még tisztábban és világosabban látják majd a környe-
zetük életkérdéseit és népi kultúráját. 

Pályázat, verseny. A munkakedvet pályázatok, versenyek kiírásával lehet fokozni. Az erkölcsi 
elismerés és a csekély anyagi jutalmazás serkentőleg hat. 

Tárgyak gyűjtése - múzeum. Meg lehet kezdeni a néprajzi tárgyak gyűjtését is. Használatból ki-
került gazdasági eszközök, szerszámok, dísztárgyak könnyen szedhetők össze. A diákok, különö-
sebben a fiatalabbak szívesen vállalkoznak rá. Ha itt is megkívánjuk az adatok pontos felvételét, 
akkor ez a gyűjtemény tudományos szempontból is értékes lesz, és megvetheti egy vidéki múzeum 
alapját. Öt-hatéves gyűjtés után a városi hatóság anyagi támogatásával berendezhető egy kis nép-
rajzi múzeum, vagy legalább is egy néprajzi szoba. Finnországban számos ilyen vidéki múzeum 
van, sőt még családok is rendeznek be családi múzeumot. Ilyen öntudatosan őrzik ők népi emlé-
keiket. 

Ünnepélyek, előadások. Az iskola egész ifjúsága meg a város tájékoztatására, a magyar népi 
műveltség propagálására ünnepélyeket kell rendezni. Az évenként megrendezett ifjúsági ünnepé-
lyeket e cél szolgálatába kell állítani, illetőleg műsoruk egy részét erre lefoglalni. Újszerű ez a fel-
adat, amit a táj- és népkutató munka ró vezetőre, diákra egyaránt. Áldozatos munkát kíván a ta-
nártól. Szorgalmat, kitartást, elmélyedést követel meg a diáktói, de éppen ezért van rá nevelő ha-
tással. (...) 

Hassa át a mi diákjainkat is a magyar föld és faj szeretete! Lelkesítse őket szorgalmas gyűjtő-
munkájukban, hogy fontos nemzeti munkát végeznek: a magyar géniusz kifogyhatatlanul gazdag 
kincsesbányájából hozzák felszínre a drágagyöngyöket és kincseket, népünk és ezzel magyarsá-
gunk igazi képének megismeréséhez, a népi-nemzeti kultúra kiépítéséhez hordják az adatokat. 
Fajtájukért és szülőföldjükért lelkesedő diákjaink legyenek a kovász az új magyar diákgeneráció-
ban! Legyenek annak az eszményi magyar diáktípusnak a kialakítói, aki nemcsak kap tanáraitól 
és nevelőitől, de ad a maga lelkesedéséből, szorgalmából, munkájából a nemzeti közösségnek. 
Már zsenge fiatal éveiben is ápolója, erősítője a magyar kultúrának és így az egész magyarságnak. 
Tanulmányai befejezése után a férfikorban pedig eszét, lelkét kiművelve, tehetségét, tudását, aka-
raterejét a nemzet szolgálatába állítva az európai küldetésű magyar sors vállalója és harcosa lesz. 
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TÁLASI ISTVÁN 

Néprajz és középiskola 
(...) Ujabban mind több pedagógiai tanulmány sürgeti a nemzetnevelés gondolatának a ma-

gyarságtudomány keretében való érvényesítését. Az egyes iskolafajok utasításain, így a középis-
kolákon is meglátszik ez a törekvés, és ami nemzeti tudományunkból eddig érvényesíthető volt, 
részben már el is foglalta helyét. A néprajzi szemléletet, a népismeretet azonban vagy egyáltalán 
nem, vagy csak alárendelten és nyomaték nélkül említették imitt-amott. A magyar diák hallott és 
olvasott a magyar népről, de tudatos értékeléssel nem ismertették meg vele nemzetünk alapréte-
gét. 

Jogosan merül fel a kérdés, mint kellene tehát érvényesülnie [a néprajznak] a középiskolai ok-
tatáson és nevelésen belül? Félmunkát végeznénk, ha erre nem igyekeznék válaszolni, pedig nem 
könnyű dolog. A néprajz az eddigi tantárgyak között nem fordult elő, tehát metodikai és didakti-
kai tekintetben sem került szóba. Fiatal tanár vagyok, működésem mindössze néhány esztendő, 
mégis megkísérlem - sok tekintetben még hiányos - vázlatát adni, ismétlem, csakis vázlatát adni 
azoknak az elgondolásoknak, amelyek mint etnográfust és tanárt kísérleteimben és terveimben 
vezettek. 

Ismertetem néhány esetben gyakorlati eredményeimet is, ott pedig, ahol előttem részletmun-
kát végeztek, a megállapításokat összefoglaló jellegű tanulmányomban felhasználom (...) 

A vallástan tanításánál mind protestáns, mind katolikus részről hasznos szálakat lehet vonni a 
nép felé. A lehetőségeket részletezni nem tartom feladatomnak, protestáns részről Illyés Endre1, 
katolikus oldalról Bálint Sándor2 tanulmányára hivatkozom. Annál behatóbban vizsgálom leg-
nemzetibb tárgyaink elsejét, a magyar nyelv és irodalom területét. 

Bálint Sándor említett tanulmányában azt javasolja, hogy a népiskola a gyermek igazi anya-
nyelvét, a dialektust használja. Elgondolását középiskolai vonatkozásban is körülményesnek tar-
tom; vannak helyek, pl. Budapest és nagyobb városok, ahol nem is él dialektus, legfeljebb zsargon, 
másrészt az elemiben tanuló gyermeknek a művelt köznyelvet is meg kell tanulnia, amivel a hiva-
talos életben, sajtóban állandóan találkozik. Képzeljük el, milyen nehézség lenne a gimnázium 1. 
osztályában az irodalmi nyelv helyesírására és beszédére tanítani. A népnyelv megbecsülését más-
ban látom, annak inkább éltető és megtermékenyítő erejét tartom fontosnak. Rá kell eszméltetni 
a gyermeket, hogy a népnyelv nem romlott nyelv, hanem az élő nyelv természetes és történeti fej-
lődése. Művelt nyelvünk is gazdagodhatik belőle, ha ízléssel merítünk belőle. Ne uniformizáljuk a 
kiejtést, s a nyelvjárási ízt ne irtsuk lépten-nyomon, hiszen ez színessé teszi a beszédet, csak túlzá-
sait nyesegessük. A nyelvtan és stilisztika terén különösen bő alkalmat kell adni népnyelvi szólá-
sok, közmondások, szövegek stb. gyűjtésére. Felsőbb fokon - VII. osztályban - ismertessük a dia-
lektusok helyzetét és azok nyelvészeti fontosságát. Legyen törekvésünk a dialektusok nyelvi be-
mutatása a népcsoportok mozgalmi változásaival (miért találunk pl. az Alföldön - Orosháza, Me-
zőtúr - dunántúli csoportokat; az ö-zés, mint alföldi tájnyelv hajdan és ma, etnikai csoportokon 
belül). Emlékezzünk meg a nyelvszigetek életéről (Őrség, szerémi magyarság, moldvai csángóság 
stb.) 

Nyelvünk származása tekintetben föltétlenül tudatosítsuk a finnugor, illetve uráli származás 
tényét. Ezen a téren eddig végzetesen keveset tettek, ma is sok érettségizett, sőt egyetemet vég-
zett felnőtt sem tudja, hogy tulajdonképpen árják vagyunk-e, vagy mások, legjobb esetben a tura-
nizmus gondolatkörében tévelyeg. Történik mindez abban az országban, ahol a származásra még 
az alsóbb néposztályok is sokat adnak. Rokonnépeinkkel való összetartozásunkat először a nyelv 
- részleteiben sokszor a népnyelv - , másodszor pedig a műveltségi elemek bizonyítják, ezeket is 
jobbára a nép őrizte meg. Megható, hogy művelt északi rokonaink mennyire ismernek, és 
mennyire becsülnek bennünket, ezzel szemben nálunk még most is téves fogalmak keringenek ró-
luk. A „halszagú rokonság" fogalma még máig is kísért, de azt, hogy analfabéta egy sincs közöt-
tük, kevesen tudják. Ugyancsak a felsőbb fokon módot kell nyújtani a tanulóknak, hogy a kölcsön-

1 Illyés Endre (1897-1962) ref. lelkész, egyháztörténész. 
2 Bálint Sándor: Tanítóképzésünk reformja és a néprajz. Ethnographia 1937. 112. old. 
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és idegen szavak kapcsán etnikai érintkezésekről is tudomást szerezzenek. Elsősorban gondolok 
itt a törökség rendkívüli hatásáról, de az oszét stb. elemek etnikai kapcsa sem mellőzhető. A VII. 
osztály heti 3 órája irodalomra is kevés, magasabb nyelvtani ismeretekre - amit egyébként a tan-
terv megkíván - alig marad idő. A jövőben ezen is kell segíteni. 

A magyar olvasmányi anyag az I—III. osztályban rendkívül gyümölcsöző terület. Tanterveink 
mindhárom osztálynál eddig is felvették a magyar népmese, népmonda, továbbá a magyar föld és 
nép olvasmánycsoportokat, ami önmagában örvendetes, mert hitvilági elképzelést, táj- és ember-
típust mutatnak be igen gyakran hozzáértő hasznos és érdeklődést keltő tollából. Egy-egy Baksai-, 
Hermán OMó-tanulmányrészlet, Eötvös Károly-féle elbeszélés rendkívül tanulságos és élménysze-
rű lehet, de - és most jön, amit pedig fontosnak tartok kijelenteni - végeredményben csak mozai-
kot adnak, s a gyermeki képzeletvilágot csak mint magukban álló érdekességek ragadják meg. Pe-
dig éppen ezen a területen lehet sokat nyerni azáltal, hogy olyan tartalmú és csoportosítású anya-
got veszünk fel, amely a gyermeknek nemcsak érdeklődését kelti fel, hanem az ősi magyar művelt-
ség népi hagyományban megőrződött egységében is részelteti. Egyes érdekes képek helyett - bár-
mily lelkes és hozzáértő a tanári vezetés - értékesebb az eredmény, ha a gyermeket fokozatosan 
részesévé tesszük a közösségi hagyománynak, amikor az olvasmányi anyag nemcsak érdekes, de 
végeredményben laza képsorozatot jelent neki, hanem szerves belehelyezkedést a hagyományi 
műveltségbe. 

Ezen a téren már végeztem bizonyos kísérleteket (...) Hogy tervemet végrehajtsam, a műfajok 
tiszteletben tartása mellett bizonyos tárgyköröket csoportosítottam. A népmondák közül a Bálvá-
nyos-várat sikerült áthidalnunk a történeti legendáknak azzal a csoportjával, amely a magyar ke-
resztény királyság kialakulásával és a pogányság erőfeszítéseivel foglalkozott. Itt egyéb, történeti-
leg jelentős és nevelési szempontból jól értékesíthető elemek kiemelése mellett népi alapon meg-
ismertük a magyar hitvilágot, annak alakjait, lényeges jegyeit, szóláskincsét. Gyermekeim jól is-
merték a táltost minden feltűnő tulajdonságával, párhuzamot tudtak vonni a rokonnépek sámán-
jaival; ismerték a boszorkányt, működési körét, társas szervezetét, tudták, mi a különbség a német 
boszorkány és a magyar boszorkány között (az seprűn, emez lovon jár), ismerték a hozzáfűződő 
szó- és szóláskincset (pl. lóvá tesz valakit stb.), ismerték a vasorrú bába hazai helyzetét és rokon-
népi kapcsolatát. Ismerték a táltosok, boszorkányok és egyéb bűbájosok lényegesebb jóslási és va-
rázslási szertartásait és összevetették a rokonnépi anyaggal (pl. sámándob, a magyar szita szerepe 
a jóslásnál). Majd egy további olvasmány kapcsán bővült ismeretük a garabonciás felé, s őróla tud-
ták, hogy már újabb alak, középkori diák, hogyan került a néphez, és hogyan él a képzeletében 
még ma is. Ismerték a tündérek szerepét és magyar népmesei vonatkozásokat gyűjtöttek össze. 
Egy egész kis hitvilági rendszer alakult így ki, és örömmel élvezték az érdekességen kívül azt is, 
hogy ők mennyire ismerősek a régi magyar, a népi és rokonnépi műveltségi körben. Sok szép ada-
tot maguk is gyűjtöttek hallomásból, tehát személyesen is kapcsolatot találtak a hagyománnyal, 
de nagy élmény volt számukra a jellemző szemelvények bemutatása, közülük néhány Ethno-
graphia-beli közlemény, a magam gyűjtései a XVIII. századi népéletből, s a vetítés, amely a belső 
átélést teljessé tette. Grimm és Andersen - számukra idegen - világa helyett az ősi magyar mese-, 
monda- és hitvilág tárult fel előttük, úgy gondolom, nem hiábavaló eredménnyel. Ebben egy fon-
tosabb kör élményítését és tudatosítását ismertettem, de hányról lehetne tervszerűen szó három 
év anyagában?! De nemcsak a szellemi hagyományok terén kell követnünk ilyen utat, a tárgyi vo-
natkozások nem kevésbé építőek. Ennél az anyagi műveltség ősiségét kell tudatosítani ősfoglalko-
zási és egyéb körökön belül, időben és anyagban elosztva. Ebben a korban a gyermeket a techni-
kai kivitel is nagyon érdekli, s ezt az érdeklődést ki kell használni. A gyűjtögetéssel kapcsolatban 
kedves, epizodikus vadméh-keresési történetet lehetne adni. A vadászatról számos népi életképet 
írtak, itt emlékezhetnénk meg a régi királyi vadászainkról, solymászainkról stb. A halászatnál leg-
alkalmasabb egy pákász-életkép bemutatása Ecsedi Istvántól, de különösen Eötvös Károly Utolsó 
szó Istenhez című elbeszélése a balatoni halászokról. Idei osztályom ezt az elbeszélést nemcsak 
esztétikailag és érzelmileg élte át, de anyagilag is tanult belőle. Megismerték a nagyhálót, elkészí-
tették modelljét, és büszkék voltak, hogy ez a halász-szerszámunk már 1500 évnél régebben hasz-
nálatos a magyar nép kezén. Egy szálig el tudták magyarázni a használatát, ismerték a vele bánó 
halászközösség, a bokor életét és munkáját. Nagy távlatokat mutathat a pásztorkodás, ez a legjel-
lemzőbb ősfoglalkozásunk, és a régi szilaj élet különösen közel áll a gyermek érdekességre vágyó 
lelkivilágához. Közvetlen kapcsolatot jelenthet a gazdálkodás egy-egy jellemző fejezete, pl. ho-
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gyan lesz a ringó gabonából az istenáldotta magyar kenyér. A ház, a ruházkodás egy-két szállal ki-
egészítheti az anyagi ismereteket. 

(...) Az így kialakuló hagyományszemléleten biztosan áll az alsóosztályos olvasmányok koro-
nája: a Toldi. A gyermekek nem botorkálnak idegen világban, még a nagyvárosiak is otthonosan 
mozognak a népi levegőben, anyagi készletét, lelkiségét maradék nélkül átélik, így nevelőereje is 
biztosabb. Mindezeken túl összefoglaló keretet is nyerünk benne, s hozzá a legméltóbbat, mert 
benne úgyszólván minden eddigi elemmel ismét találkozunk. 

Ekkorra a tanuló már megszokja a magyar szemmel való látást, megismeri értékeinket, alapot 
kap a magasabb műveltség irodalmi ismereteihez, ilyen alapépítményre tehát lehet építeni. 

Az irodalomtörténet segédtudományait (...) szintén nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A stilisz-
tikát már érintettük, így most a retorikai és poétikai tanulmány oknál van némi megjegyezniva-
lóm. Retorikai szemelvények gyanánt, melyek különösen a napló, útleírás, népszerűsítő tudomá-
nyos munkák körébe vágnak, nyomatékosan ajánlom a népi vonatkozású szemelvények olvastatá-
sát; Orbán Balázs, Baksay, Györffy István (Nagykunsági krónika) friss színt és szellemet jelentené-
nek, és a népi hagyományok mellett a történelmi szemelvények közül olvastatásra és megbeszé-
lésre nagyon tudom ajánlani azokat a részleteket a Hóman-Szekfű utolsó kötetéből, amelyek az 
oláh szaporodás és bevándorlásról, valamint a magyar parasztkultúráról szólnak. Örökké tartó 
hatást váltanak ki ezek a fejlődő lélekben: helyzetismeretet és megértést. 

A poétikában (...) hangsúlyoznunk kell a nép- és műköltészet különbségeit. A népköltészet ré-
gen az egész nemzet tulajdona; kollektív érzések tükre, auditív és változatokban gazdag. Rá kell 
mutatnunk a dramatikus népszokásokra (betlehem - marionett-színház), amelyekből az európai 
dráma újkori alakulás. 

A jelenlegi VII-VIII. osztály magyaróráin a tanulókat az irodalmi műveltség terére visszük. 
Ennek az életnek a kibontakozása csak az előtt lehet teljes, aki nemzetünk szellemiségével és mű-
veltséganyagával tisztában van. Itt válik termékennyé az alsóbb osztályokban megismert nemzeti 
ősműveltség ismerete. Ahova az írásbeliség nem nyúlhat el, ott a szóbeliség segít, ez meg a népha-
gyomány. Ez a néphagyomány hol gyengébb, hol erősebb szálakkal középkor fejlődési szakaszán 
végigkíséri irodalmi műveltségünket. A reformáció korában a népi alapok, népi szálak éppoly je-
lentősek, mint a népköltészet vonatkozásai Balassinál, Tinódinál s a kuruc költészetben. Erősen ki 
kell emelnünk a XVIII. század végén és a XIX. század elején meginduló magyar irodalmi népies-
ség mozgalmát, mely akár a népnél, akár a nemesi osztálynál keresi a nemzeti vonatkozásokat, 
egy célra: a nemzeti etnikum, a nemzeti hagyományok istápolására törekedett. Ennek a népiessé-
gi mozgalomnak tisztult és emelkedett ága Petőfi és Arany klasszicizmusa: a népinek nemzetivé 
való emelése. A továbbiakban érdemes megfigyelni, hogyan alakul ki a tájköltészet. Tanulságos a 
drámában a nálunk erősen kedvelt népszínmű, melynek gyökerei a XVI. századba nyúlnak vissza, 
újabb kori állomásait pedig Szigligeti, Tóth Ede, Gárdonyi, Zilahy és Bibó jelzik; elintézetlen kér-
dés itt a népről szóló és a népnek való színmű és népdráma problémája. Rendkívül tanulságos a 
regényirodalom terén a romantikusok: Eötvös József, Jókai, Kuthy népszemlélete (minden diák-
nak a kezébe kell adni), majd a realizmus szemlélőinek: Tolnai, Justh Zsigmond, Gárdonyi, Mik-
száth, Baksay, Tömörkény mondanivalói. Ujabb részről szükségtelen írókat, műveket és vonatko-
zásokat említeni. 

Az így vezetett ifjúság nemcsak a népi és történeti hagyományokban gyökerező irodalmi mű-
veltséget szívja magába, de társadalmi érdeklődését is kiterjeszti a természetes magyar közösség: 
a nép felé. Ennek viszont már műveltségi szempontokon túlmenő értéke is van. 

A földrajz kebelén belül érvényesíthető néprajzi szemléletre már az 1935-ös végrehajtási utasí-
tás is ad útbaigazítást: „Néprajzból az egyes tájaknál a rájuk legjellemzőbb, a főfoglalkozáshoz si-
muló, az életmóddal kapcsolatos, legáltalánosabb jelenségeket ismertessük: a pásztor, a földmű-
velő, halászó, szekerező, iparos stb. nép élete, szokása, ruházkodása, háziipara, szerszámai épít-
kezése, nyelvjárása stb." A továbbiakban utasítás van, hogy a magyar életet a magyar föld és nép 
szoros kapcsolata alapján szemléltessük. A természeti tényezők és a nemzet életének összhangját 
kell emelni, a föld természetét hozzuk vonatkozásba a nép életével stb. A föld és a nemzet múlt-
beli összefüggését ki kell hangsúlyozni stb. Az 1936-os II. utasítás általánosságban egyéb földeknél 
és népeknél is hasonló szempontokra terjeszkedik, kiemelve rokonaink néprajzát. 

A tanárnak a helyi adottságokat feltétlenül ki kell aknáznia, mert a népi és táji nevelőerők csak 
akkor érvényesülhetnek igazán. Furcsa volt, midőn egy Duna-Tisza-közi gimnáziumban hajdaná-
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ban a tanár a pásztoréletet mindenáron a Hortobágyhoz akarta kötni, holott a várostól félórányi-
ra még ősibb, vagy legalábbis egyenértékű pásztorélet virult. 

Település-földrajzilag nyomatékosan emeljük ki a magyar településformákat néprétegi össze-
függésükből. Itt különösen ajánlom az alföldi kertes városok erőteljes tárgyalását. Ez a legősibb 
településformánk, s a magyar állattartási rendszer fejleménye. Ne szégyelljük, sőt legyünk büsz-
kék, hogy határozottan nomád csírából európaivá tudtuk fejleszteni. Részben állattenyésztésünk-
höz fűződik, részben ma már független tőle a tanyavilág. A táji és népéleti vonatkozások kapcsán 
ennél a pontnál ne mellőzzük - persze a tanulók érettségi fokához képest - , az idevágó közgazda-
sági, társadalmi, egészségügyi, népművelési, sőt közoktatásügyi kapcsolatokat sem. Juttassunk 
néhány percet annak megbeszélésére is, hogy a forgalom, az utak és útvonalak milyen hatással 
vannak a nép életére. Az iskolai kirándulásokról más helyen szólunk. 

A politikai történet mellett a művelődéstörténet mindjobban helyet foglal középiskolai törté-
nettanításunkban. E rendkívüli jelentőségű, nemzetnevelő tárgyunk a magyar népiséget vagy 
egész népünk, vagy annak egy részének öntudatlan életét és kulturális tevékenységét eddig nem 
vette figyelembe. E megokolatlan hiányon feltétlenül segíteni kell a népiségtörténeti vizsgálatok 
eredményeinek bevonásával. Különösen kiemelem itt a magyar etnikai csoportok ismeretét. Vonat-
kozik e kívánságunk a határokon belül és kívül élő népcsoportjainkra egyaránt, mert mai elesett-
ségünkben különösen jelentős a közös faji és műveltségi származás tudata. Elszakadt testvéreink 
(csángó, szerémi magyar), sőt újabban elszakított testvéreink helyzetét is alig ismerjük. A hetven-
ötmilliós Németország egészen apró népcsoportokat már nyilvántart, tíz lelken felül térképez, is-
tápolásukra hatalmas intézményeket szervez. A románok még túloznak is ezen a téren, ők a 
nem-románokat is vissza akarják románosítani, gondoljunk csak a székely-akcióra. Ilyen és ha-
sonló törekvések mellett nem lehet könnyű lemondani a közösségtudat tervszerű ápolásáról. 
Nem lehet ezt kizárólag hírlapi úton fenntartani, csupán alapos, igazolt ismerettel. Gondoljuk 
meg, milyen keveset tudnak általában pl. a moldvai csángókról, akik 5-6 századon át a maguk népi 
erejéből maradtak fenn tömegesen napjainkig, vagy a szlavóniai - szerémi - magyarságról a Drá-
ván túli, hajdani magyar világ utolsó hírmondóiról. Pedig velük kapcsolatban nemcsak néprajzi 
„érdekességek" kerülhetnek elő, hanem középkori magyar életük népmozgalmi, műveltségi, sőt 
politikai történetének szálai is. Bizonyára nem volna tanulság nélküli az az út, amely a Szamos 
völgyéből Moldvába vezetett, se az, amelyen a szlavóniai magyarok a Szávától a Dráváig négy 
községnyire fogytak. 

De nem ismerik nálunk belső csoportjaikat sem. Míg az önkormányzatok virágoztak, a jászok, 
kunok, hajdúk legalább önmagukat számon tartották, ma az átlagos néhány történeti adaton kí-
vül, amit egyébként az országban másutt is tud az érettségizett ember, nem tudnak egyebet. Állít-
hatom, hogy a hajdani jászkun kerület értelmisége nagyobb százalékban nem tudná megmondani 
se e terület hajdani fajiságát, se volt önkormányzatának szervezetét. A palócok, matyók, göcseji-
ek, ormányságiak az átlagosan művelt ember előtt egy-egy különös ejtésű szó, vagy tarka ruha 
kapcsán szerepelnek nyilvántartásban, s ha példáinkat folytathatnánk, ugyanezt az eredményt 
kapnánk. Biztos vagyok, hogy lehetnek tiszteletreméltó kivételek, de általánosságban az a meg-
győződésünk és tapasztalatunk, hogy még a különböző népi ünnepségek rendezői sincsenek tisz-
tában vidékük etnikai mivoltával. Ha a kiindulásom a népcsoportok ismeretei szükségéről egyéb-
bel nem is okolnám meg, akkor is marad egy: a vérség kötelez. 

A népiségtörténeti elvnek abban is meg kell nyilatkoznia, hogy végigkísérjük a faj etnikumá-
nak alakulását, ezzel kapcsolatban beszélnünk kell a veszteségekről (leszakadás, felszívódás), a 
nyereségről (beolvadás - jász, kun, habán stb.), a számbeli növekedéséről (korokon belül, meg-
okolással), a generációk napi munkája és a lelkiség kapcsolatáról.3 Érvényesülnie kell társada-
lomtudományi szempontoknak is: a közösségi élet szervezeti (parasztvármegyék), a népmozgal-
mak szociális hátterei, ipari és mezőgazdasági vállalkozások, az iskolakötelezettség hatása stb.4 

A tanárnak, ha csak módja van rá, helytörténeti vonatkozásokat is be kell kapcsolnia a tanítás-
ba. A hozzáférhető városi tanács-jegyzőkönyvek, azok híján helytörténeti monográfiák, vetíthetik 
ki egy-egy országos jelenség helyi, esetleg éppen népi rezdülését. Ilyenkor alkalomadtán helybeli 

3 Mályusz Elemér: A történettudomány mai kérdései. Időszerű kérdések a Duna-melléki református egy-
házkerület tanárainak első tanulmányi összejövetelén. Kecskemét 1936. 55-56. old. 

4 Bálint Sándor: i. m. 
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családnevek felemlítése is növelheti a közvetlenséget. Például egy jász- vagy hajdú városból kik 
mentek el a hétéves háborúba? Vagy egyébhol is: kik voltak 48-as honvédek? Esetleg azok tábori 
élete; gazdaságtörténeti téren, pl. helyi termelési ágak és az országos piac viszonya (a kiskunsági 
városok némelyike, pl. Bécsben ágenset tartott); művelődéstörténeti téren, pl. a város régi, lehe-
tőleg népi élete stb. A hozzáférhető jegyzőkönyvekben hasznos anyag volna bemutatható, a napi 
anyagi és szellemi élet száz kis finomsága szövi át lapjaikat. Ilyen kezeléssel a tanuló, különösen a 
nép fia, történetileg is közvetlen viszonyban látja elődei sorsát az egyetemes magyar sorssal, de 
aki nem népi fi, annak is tanítóerő és bizonyság. 

Ide tartozik a nemzetiségek történeti és etnikai megismerése, amit a magyar népcsoportokhoz 
hasonlóan mellőztek még a megcsonkulás előtt is, amikor pedig százával tanultak középiskoláink-
ban a nemzetiségi ifjak. Mert azt a párszavas utalást, amiben az érettségi előtti hónapok vagy he-
tek lázas sietségében átfutnak, s ott is jobbára politikai és közjogi beállításban, nem tartjuk elég-
nek. Néhány adaton kívül - azt is hamar elfelejtik - később sem tudnak róluk egyebet, mint: bocs-
korban jár tót meg oláh, mind valahány pásztoremberek, de a tót drótozni is tud, a rutén nagyon 
szegény és vallásos, a sváb gazdag és törekvő, a szerb marcona, de jó katona. Ez a helyzet csak an-
nál változott, aki nemzetiségi vidékre került, s ott sokszor nehéz tapasztalások útján szerzett bő-
vebb ismereteket. A néprajznak és népiségtörténetnek e téren még sok mondanivalója van. Szólni 
kell az együttélés népéleti kölcsönhatásáról, a hagyományanyag cseréjéről (pl. a magyar levetett 
ruháit átveszik a nemzetiségek, magyar nyomok a felvidéki pásztorkodásban egész a lengyel széle-
kig, hitvilági nyomok a peremvidékeken; idegen részről bennünket érintően, pl. a valach pásztor-
kodási eljárások tiszántúli nyomai, a kolomejka és a kuruc zene kapcsolatai stb.) Nem jelentékte-
len törekvés ez, hiszen a népek, illetőleg nemzetiségek egymás mellett élése országos jelentőségű 
politikai vagy kulturális mozgalmakat is idéztek elő. Szólni kell a nemzetiségek és a magyarság 
népmozgalmi kapcsolatairól, az újabb településtörténeti vizsgálatok eredményeiről (a nemzetisé-
gek térhódítása háborúk, csapások után,5 a hajdúk hivatása az oláhok terjeszkedésével szemben; 
nemzetiségi foltok keletkezése szervezett telepítés folytán, svábok, tótok, szerbek; helyváltoztató 
nemzetiségi elemek, pl. pásztornépek, cigányok, ez utóbbiaknál kapacsoljuk a zene területét). Tu-
dom, hogy az említett szempontokat sokszor érvényesítik, bár gyakran csak futólag, sőt egyéni 
alapon, mi azonban kötelezőleg kívánjuk. Kelet-közép-európai környezetünkben a közös sors és 
földrajzi érintkezés mellett a műveltségi kapcsolatok ténye sem mellékes, s ki tudja, mikor válhat 
egyben vagy másban hasznunkra? 

Ajánlom, hogy a felsőbb osztályokban a magyar dolgozatok keretében - mint ezt már több he-
lyen láttam eddig is - népiségtörténeti (helytörténeti) és nemzetiségi vonatkozású írásbeli dolgo-
zatokat is adjunk, legalább egy-két alkalommal. 

Bizonyos lehetőségeket a természetrajz tanításánál is láthatunk. Növényföldrajzi kapcsolatban 
számos népi vonást említhetünk meg, pl. mocsári növényzet (pákász), vízi élet, házépítés, erdei 
öv, vadászat, gyűjtögetés, tölgy, bükk, cser, magyal esetén (sertéstenyésztés). Ásványtannal jel-
lemzőbb eljárásokra térjünk ki, pl. arany (aranymosás), agyag (népi fazekasipari) stb. Állattannál 
ne felejtsük el a magyar ló, szarvasmarha, sertés, juh és kutya tárgyalását. 

A művészeti tárgyakon, az éneken, zenén és rajzon keresztül lesz részesévé a tanuló, illetve az 
életbe kikerült művelt ember, az egyetemes művészi élményeknek. Gyökértelennek tartanánk 
azonban ezeket az értékeket, de legalább is hiányosnak, ha az út nem a mi nemzeti területünkről 
indulna el. A népművészet egyszerűbbnek látszó megnyilvánulásaiban olyan tiszta és tökéletes, 
hogy legbiztosabb alapnak, a meglátás és élmény alapjának föltétlen elfogadhatjuk. A múltban a 
művészi tárgyakon belül, sajnos, voltak mulasztások, s ez közízlésünkben is megnyilvánult. 

A középiskolai énektanításnál fontosnak tartjuk, hogy a tanár minél több népdalt tanítson meg 
egyszólamra. Gyakran megtörténik, hogy az elméletileg képzett zenész vagy tanár is a zenefolklór 
szerint értékesebb, melódiában azonban kevéssé hangzatos dallamokkal kísérletezik. Ebből az a 
baj származik, hogy a közönség vagy tanuló ösztönszerűleg tartózkodik. Füle még a melodiku-
sabb, egyébként csekély értékű nótákhoz szokott. A nemesítés helyes útja az, ha visszafelé hala-
dunk, s a B-osztályú dallamokat tanítjuk erőteljesebben. Itt az elfogadás, megértés és megkedve-
lés könnyen megy, ehhez lehet később az A-osztály nagyobb jelentőségű dallamkincsét kapcsolni. 

5 Szabó István: Ugocsa vármegye monográfiájában (Bp. 1937.) találunk az oláhság és ruténség terjeszke-
désére és a magyarság visszaszorulására vonatkozó adatokat. 
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Kirándulások, kivonulások, tornaórák, cserkészünnepélyek alkalmával, sőt egyéb órákon is éne-
keltessünk minél többet, ezzel rögzítjük a dallamot és a szöveget egyaránt. 

A közép- és középfokú iskolák rajzóráit illetőleg a feladatot a következőkben foglalhatjuk 
össze: „A szín- és formaérzék-fejlesztő gyakorlatoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a tanuló 
elsősorban a jellegzetesen magyar színhatások és díszítőformák iránt váljék fogékonnyá. Különö-
sen fontos ez a nagyobb városok iskoláiban, ahol a tanulók színízlése a bazári holmik állandó ha-
tása következtében erősen leromlott, s a magyar nép színszeretetét állandóan a tarkasággal azo-
nosítják. ... A művészeti nevelést célzó rajzórákon nemcsak műalkotásokat kell ismertetni, hanem 
népművészeti alkotásokat is, mégpedig eredetiben, vidékenként rövid esztétikai és néprajzi ma-
gyarázat keretében. Ezeknek a magyarázatoknak ki kell térniük röviden a sajátos jegyek megjelö-
lésével a vidék egész kultúrájára. Különösen kiemelve az alkotásokban rejlő, a magyar nép adott-
ságiból fakadó, művészi értékeket."6 Helyes lenne a népművészeti tárgyak készítésének mozzana-
tait (pl. gölöncsér munka) filmen bemutatni, a tanulókkal gyűjtőmunkát végeztetni, a rajztanár-
és tanítójelölteknek szűkebb vidékük forma- és színhagyományait fenntartani stb. 

A testnevelés órákon és főleg az alsóbb évfolyamokon javasoljuk a magyar népi gyermekjátékok 
fenntartását, fiú- és leányiskolákban egyaránt. Leányiskolákban az énekes-táncos játékok különö-
sen sok kedves percet szereznek, bemutatókon pedig nagy sikert váltanak ki. 

A középiskolai tanulókat időnkint kisebb-nagyobb csoportokban tanulmányi kirándulásokra is 
el kell vinni, ilyen alkalmakkor a gyárakat, romokat, természeti szépségeket meg szokták ugyan 
nézni, de a nép életét és munkáját figyelmen kívül hagyják. Pedig a legbuzgóbb néprajzi gyűjte-
mény-látogatás vagy fényképnézegetés sem ér annyit, mint a még szociális szempontból is hasznos 
közvetlen nép ismeret... Megoldani nem különösebb nehézség, mindössze annyi, hogy a kirándu-
lások megszervezésénél már eleve gondoljunk népünkre is. 

A hagyományanyag közvetítése és a néprajzi szemlélet kialakítása részben a jó tankönyveken, 
részben a középiskolai tanárképzésen nyugszik. A tankönyvi kérdés nyugtalan tere iskolai éle-
tünknek, szinte már félünk a gyakori változásoktól. Vázolt tervünk és említett kilátásaink során 
viszont szempontjaink érvényesítését előbb-utóbb ebben is végre kell hajtanunk. Anyagban lénye-
ges többletet nem jelent, művelődési és nevelési téren azonban éppen azt. Oda, ahol addig semmi 
se volt - esetleg egyebek rovására - vinni akarjuk, ahol pedig megvolt, ott csak rendszerezni kí-
vánjuk a tárgykörét, pl. ami egy magyar olvasókönyv eddigi anyagában a magyar népre és földre 
vonatkozik, amit a népmese és a népmonda köréből fölölelt (azt a mondjuk 40-50 lapnyi anya-
got), az ne szervetlen és különálló képeket, hanem fokozatosan haladó egységeket mutasson be, 
széles kapcsolási lehetőségekkel, képanyaggal, közbeiktatott és vonatkoztatott népdalszemelvé-
nyekkel (halászat - halászdalok, pásztorélet, pásztordalok, hitvilág - verses mondókák, szokások 
- dramatikus játékok). A magyar területén maradva felsőbb fokon ugyancsak kívánatos jellemző 
részletekkel folytatni a szemelvényközlést (VI. o. poétika: misztérium - betlehemes játék stb.). 
Meg kell jegyeznünk, hogy jelenlegi tankönyveink népdalszemelvényei között még ma is akadnak 
népies műdalok. 

Hasznosnak tartanám, ha a haladó műveltségi körök egyéb tárgyakkal, pl. a földrajzzal is talál-
nának kapcsolatot, így az esetleg hasznos, de tárgyalásra már nem juthatott anyag azon belül érvé-
nyesülhetne. Bizonyos koncentrációt legszorosabban éppen itt tudnánk elképzelni. A többi tárgy 
tankönyveiben részben az előbbi, részben a már máshol érintett alapon rendeznénk a szemlélet és 
hagyományok ügyét. 

* 

A hagyományanyag közvetítésének személyes irányítása és a néprajzi szemlélet kialakítása a 
középiskolai tanárság feladata. A tervezet megvalósulása esetén a tanárság utánképzésre szorul. 
Történhetik ez egyénileg vagy intézményesen. Ez utóbbi esetben azonban bizonyos, hogy nyári 
tanfolyamok önmagukban nem oldják meg a helyzetet. Erre a munkára a fiatal tanárnemzedéket 
nevelni és tanítani kell. Ez pedig teljes sikerrel csak az egyetemeken, illetőleg a főiskolákon felál-
lítandó néprajzi intézeteken belül mehet végbe a tanárképző intézetek közreműködésével. A kul-
tuszminiszter úr beszédében a szaktárgyakat érintőleg kijelenti, hogy: „Bizonyos egyetemi szako-
kon kötelezővé kell tenni a néprajzot, így kötelezővé teszem a földrajzi, magyar irodalmi, törté-
nelmi szakon." Pótlólag tisztelettel javasolnánk, hogy az eddig szokásos magyar irodalmi alapvizs-

6 Újvári Béla írása. Ethnographia 1938. 208-209. old. 
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ga mellett minden egyéb szak számára ajánlatos volna vizsga tárgyává tenni éppen egyetemes, 
koncentrációs értéke miatt. Az előbb említett főtárgyakon belül az alap- és szakvizsga anyagát a 
szakdolgozatok tárgykörét, továbbá a pedagógiai vizsga előtti módszertani ismeretek anyagát a 
néprajzi körök és a tanárképző-intézetek megegyezése szabályozná. 

A néprajzi tanulmányokra az egyetemen idő, megismerés, elmélyülés és vonzalom, végső fo-
kon az egyetemen is nevelni kell. Amelyik nemzedék a magyar művelődés új alapját hivatott le-
tenni, szemléletét kialakítani, annak abban éppúgy nevelődnie kell, mint a középiskolai tanuló-
nak. Ezért szükséges, hogy az intézeti élet el is térjen a szokványos szemináriumi élettől. A veze-
tők részéről több áldozatnak, útbaigazításnak, személyes ráhatásnak kell lenni, az indulás idején a 
nehézségeket lendülettel áthidalni. A főszakos tanárjelölteknek gyakran kell részt venniük tanul-
mányi kiránduláson, mert a nép személyes ismeretét semmi sem pótolja. 

Múlt, jelen és jövő 
Az elmondottak során a kulturális jelenségek mellett a szociális értéket is hangsúlyoztuk. 
A műveltségi megismerés és értékelés után most arra kíséreljünk feleletet adni, hogy a múlttal 

szemben nép szemléleti nevelésünk jelenthet-e szociális tartalmat, megértést? 
„Társadalmi rétegeink magatartása és kölcsönös kapcsolatai nem mondhatók harmonikusnak. 

A népi élménynek lenne gyakorlati feladata, hogy legalább a felnövekedő nemzedékben készítse 
elő az emberek és osztályok egymásra találását, hiszen történeti és metafizikai sorsunk különben 
is azonos." (Bálint Sándor) 

A középiskolából kikerült ifjúság nagy része élete folyamán - jobbára közhivatali vagy közgaz-
dasági területen - érintkezésbe kerül a néppel. Ha magyar műveltségét a népi és történeti hagyo-
mány szintézise, társadalmi látását a népi élmény, népszemlélet kettőssége adja meg, bizonyára 
inkább közelebb kerül a nemzet nagyobb tömegét alkotó nép életéhez és problémáihoz. Különö-
sen két területen emelem ki a várható eredményt: a népi tudás felismerését és a paraszti élet is-
meretét illetőleg. 

A népi tudás felismerése és megbecsülése még tudományos és közgazdasági vonatkozásban is 
hozhat meglepő felfedezéseket. Erre példával szeretnék szolgálni. Mezőgazdasági téren az állat-
tenyésztés és földművelés alapos szemügyre vételekor kitűnik, hogy népük gazdálkodási rendsze-
rében még sok értékesíthető anyag lappang. ( . . . ) Ha népünk régi gazdálkodása ma már nem is 
megfelelő, az még nem jelenti azt, hogy tudása hiányzik, inkább azt, hogy az a tudás a megválto-
zott viszonyokhoz képest nem korszerű. Azonban nem más országok más jellegű, viszonyainkban 
nem mindig megfelelő eljárások közvetítése lehet a cél, hanem a népi tudásalapon való tudomá-
nyos és gyakorlati elindulás. A szikesek világában, valamint a homokon, megvolt a népnek a maga 
hagyományos és annak idején bevált szárazgazdálkodási rendszere - egyetlen ilynemű Európában 
- , ezt érdemes lett volna kifejleszteni, sok kísérletezés és fáradság elmaradt volna. Az állatte-
nyésztésben kiirtottuk a parlagi lovunkat, helyette idegenből kell málhásállatot hozni. Fehér szar-
vasmarhánkat nem fogta a gümőkór, igénytelen volt és edzett, de a jobb tejelő, bár gyenge nyugati 
marha kiszorította, pedig a mienket tejelésre is lehetett volna tenyészteni, erre biztató jelek mu-
tatkoztak több gazdaságban; így a faji előnyök és tejgazdasági szempontok egyesültek volna. A 
magyar juh a gyapjúkonjunktúra miatt kiszorult, ma a lópokróc- és subaanyagot Argentínából és 
Romániából hozzák be, nem is szólva arról, hogy Hankó Béla professzor szerint finom szőnyegek 
készítésére a magyarjuh szőre alkalmasabb. Jellemző, hogy ebkedvelőink akkor kapták fel a ma-
gyar kutya tenyésztését, amikor Németországban, pl. a Der Komondor című újság már mindenfe-
lé propagálta. Meggyőző példa a magyarfajta állatok jövőjére, hogy a sikertelen leghorn-
kísérletek után a kiviteli piacon világviszonylatban is a magyar parlagi diadalmaskodott. 

A népi tudásra példa nemcsak az extenzív, de az intenzív gazdálkodási módon belül is akad. 
Gondoljunk a kertészkedő magyarokra, a szegedi és kalocsai paprikatermelőkre, a makói hagy-
másokra, a kecskeméti, ceglédi, nagykőrösi gyümölcs- és zöldségkertészetre, akiknek mozgalma a 
piac hatásától eltekintve végeredményében önmagukból izmosodott ki, s akik maguktól tanulták 
a kertészkedést. 

Más területről szólva: az is tudás, ha egy nép olyan házkultúrát teremt meg, amilyenre a Bala-
ton-vidék, Bakony kőépítkezése példa. A népi tudásra példa az a magyar népművészet, amely bá-
mulatba ejtette a világot, azután a mi közönségünket is; példa az az értékes dalkincs, amely a ma-
gas zeneművészet szárnyán meghódította Nyugat-Európát, s talán fog bennünket is. 

108 



A másik terület: a paraszti életismeret. Mindenkinek szükséges, aki falura, nép közé kerül, vagy 
vele gyakran érintkezik. Ha ez megvan, a nép részéről érthető bizalmatlanság közötte és a vezető 
között azonnal feloldódik. A falusi értelmiség: pap, jegyző, tanító, orvos vagy a néppel tárgyaló 
városi ember beilleszkedik lelkiségébe, és nem akarja széttörni természetes életkeretüket. Tudja, 
hogy a „paraszt - paraszt" elvvel nem lehet együttműködést kezdeni, mert azoknak is vannak osz-
tályaik, osztályöntudatuk él, e közösségen belül külön törvények és hagyományok fejlődtek ki. 
Megérti, hogy a népszokások nem esztelenségek, hanem közösségi életük szerves tartozékai. Tud-
ja, hogy az életformák bomlásának ma társadalmi, gazdasági és kulturális okai vannak, és ügyes 
tapintattal odahat, hogy ahol mesterkedés vagy züllesztő szándék az oka, azt megszüntesse, vi-
szont a természetes polgárosulási folyamatnak sem vet gáncsot. 

A nép szemléletét is mi alapozzuk meg, az érvényesítés az ifjúságé. „Talán nem illúzió, nem 
vétkes illúzió az: hinni a jövőben és az ifjúságban!" (Szekfű Gyula) 

* 

Ezekben a gondolatokban azt akartuk bemutatni, mi a szerepe a néprajznak a középiskolában. 
Jól tudjuk, hogy a gondolatnak és az Isten kegyelméből talán végrehajtandó szándéknak nemcsak 
üdvözlői és végrehajtói, hanem aggályos kárhoztatói is lesznek. Az utóbbiaktól több megértést, az 
előbbiektől minél nagyobb lendületet kívánunk. Nemzeti feladatunk helyzetünkön alapul, nem-
zeti irányt szolgál, nemzetet akar nevelni. Imre Sándorral pedig elmondhatjuk, hogy: „A nemzeti 
irányt (...) az a nevelés szolgálja, amely a nemzet helyzetén alapul, a nemzet feladatának, erejé-
nek, szükségleteinek számbavételén, tehát biztos talajon áll, és nem általánosságokban halad elő-
re, hanem tudatosan igyekszik a közvetlen célokat egymás után megvalósítani." 

KÓSA LÁSZLÓ 

Néprajz a középiskolában 
A középiskolás diákok önkéntes gyűjtőként a XIX. század közepétől részt vesznek a néprajzi 

gyűjtésekben. Az 1850-es és 1860-as években Csaplár Benedek piarista tanár Szegeden és Nyitrán 
tanítványaival gyűjtetett néphagyományt. Ipolyi Arnold számára 1859 és 1864 között a marosvá-
sárhelyi református kollégium diákjai Szabó Sámuel tanáruk vezetésével mintegy 900 tételből álló 
értékes népköltési gyűjteményt hordottak egybe. A század végén a nagyenyedi református kollé-
giumban Lázár István elsőként fogalmazta meg, hogy a népi kultúra ismerete és megbecsülése ha-
za szeretetre nevel, és részévé kell válnia a középiskolai oktatásnak. Diákjainak írásbeli feladato-
kat adott, melyben szülőhelyük nép szokásairól és népköltészetéről kellett beszámolniuk.1 

A XX. század elején Sebestyén Gyula vezetésével a Folklore Fellows magyar osztálya szervezett 
népköltészeti gyűjtéseket az ország középiskoláiban és néhány főiskoláján. A legeredményeseb-
ben gyűjtő diákok a Néprajzi Társaság, a Kisfaludy Társaság, a Néprajzi Múzeum és magánosok 
által felajánlott díjakat kaptak. A nagyszalontai diákok gyűjtéséből válogatás jelent meg a Magyar 
Népköltési Gyűjtemény utolsó köteteként.2 1919-ben a néprajz középiskolai tantárggyá tételét 
kérte a Néprajzi Társaság, a terv azonban nem valósult meg. Az 1930-as években ismét fölvető-
dött, hogy valamilyen formában a néprajz is helyet kapjon a középiskolai oktatásban. Az 1934. évi 
XI. tc. alapján készült tanterv a néprajzot a földrajz keretében vezette be a tanulmányi anyagba. 
Bálint Sándor a tanítóképzés szempontjából vette számba a néprajzi ismeretek tanítását.3 Tálasi 
István arról írt tanulmányt, hogyan érvényesülhet a néprajzi szemlélet és ismeret a középiskolai 
tantárgyakban.4 N. Bartha Károly a debreceni református tanítóképző diákjaival végeztetett nép-

1 Iskola és ethnográfia. Országos Ref. Tanáregyesület Evkönyve az 1903-1904. évre Debrecen 1904. 
2 Nagyszalontai gyűjtés. Szerk. Szendrey Zsigmond. Bp., 1924. 
3 Ethnographia, 1937. 112. old. 
4 Néprajz és középiskola. A hódmezővásárhelyi ref. Bethlen Gábor Gimnázium 1937-38. év értesítője. 
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rajzi gyűjtőmunkát. Györffy István művelődéspolitikai tervezetében alapvető szerepet szánt a kö-
zépiskolai oktatásban a néprajznak.5 

1939 nyarán a Táj- és Népkutató Intézet kiskunhalasi táborában merült fel a középiskolás táj-
és népkutatás megszervezésének gondolata. 1939 és 1940 őszén neves szakemberek előadói köz-
reműködésével táj- és népkutató szakkörvezetői tanfolyamot rendeztek a középiskolai tanárok-
nak első ízben 1941-ben országos táj- és népkutató pályázatot hirdettek diákok számára, melyre 
16 középiskolából 131, túlnyomó részt néprajzi pályamunka érkezett be. A legjelentősebb anya-
got a debreceni református kollégium „Csűry Bálint táj- és népkutató osztálya" küldte be. Mun-
kájukból Végh József vezető tanár módszertani tanulmányának kíséretében önálló kötet is napvi-
lágot látott.6 A pályázatoktól függetlenül jórészt ezekben az években gyűjtötték összeKonsza Sa-
mu, a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium tanára és diákjai a Háromszéki magyar népköltészet ha-
talmas anyagát.7 A nagy eredményeket ígérő gyűjtőmozgalom a háborús események miatt félbe-
szaladt. 

A II. világháború után ismét kísérlet történt a néprajz középiskolai tantárggyá tételére. A me-
zőgazdasági középiskolák 3. osztályában rövid időre be is vezették a tanítását Balassa Iván tan-
könyve alapján,8 a nyíregyházi gimnáziumban pedig rendkívüli tantárgyként tanították. A közép-
iskola és a néprajz kapcsolata azonban mégsem a néprajz önálló tantárggyá válása, hanem a szak-
köri munka kifejlődésének irányába alakult. A Néprajzi Múzeum a Népművészeti Intézettel kar-
öltve 1952-ben hirdetett először országos társadalmi néprajzi gyűjtőpályázatot, melyen a felnőt-
tek mellett diákok is részt vehettek egyéni vagy szakköri pályamunkákkal. 1959-től az MTA 
Nyelvtudományi Intézetével közösen országos néprajzi és népnyelvi gyűjtésként hirdették meg az 
évenként megújuló pályázatot. A középiskolás szakkörök és az egyéni diákpályázók dolgozatait 
kétesztendőnként a KISZ Központi Bizottsága által rendezett Országos Diáknapok (Helikoni 
Ünnepségek, Keszthely; Sárospataki Diáknapok; Erkel Diákünnepek, Gyula; Soproni Diákna-
pok; Egri Gárdonyi Diáknapok) alkalmából bírálják el, és az országos pályázat ifjúsági tagozatá-
nak díjaival jutalmazzák. Az 1960-as években a középiskolások néprajzi gyűjtőmunkája jelentős 
eredményeket hozott, a néphagyományokat megbecsülő szocialista hazafiságra nevelés eszköze 
lett. Néhány néprajzi szakkör könyv alakban is megjelentette tagjainak legjobb dolgozatait.9 Ha-
sonló munka jelent meg Romániában10 és Szlovákiában11 is. 

A néprajzi ismeretek érvényesülését a középiskolás tankönyvekben és tantervekben (iroda-
lom, történelem, földrajz, rajz, ének) 1969-ben Szegeden a TIT Csongrád megyei szervezete által 
rendezett országos értekezlet vizsgálta meg. Az 1970-es évek második felében készült oktatási re-
formban fakultatív tárgyként a gimnáziumi tantervben helyet kapott a néprajz is. A középiskolá-
sok néprajzi gyűjtő tevékenysége a honismereti mozgalom fontos részét alkotja. 

5 Néphagyomány és nemzeti művelődés. Bp., 1939. 
6 Táj- és népkutatás a középiskolában. Bp., 1942. 
7 Megjelent Marosvásárhely 1958. 
s Magyar néprajz. Bp. 1947. 
9 Például: Néphagyományok Borsodban (szerk. Bartha László. Miskolc 1969-1970. A miskolci l.sz. ipari 

szakközépiskola évkönyve). Népünk életéből (szerk. Zupkó Béla, a mezőkövesdi Földes Ferenc középis-
kolás kollégium Györffy István néprajzi szakkörének anyagából). Kecskeméti Néprajzi Közlemények 
1969-1970 (szerk. Gémes Balázs a 607. sz. ipari szakmunkásképző iskola honismereti szakkörének köz-
lönye) stb. 

111 Háromszéki népballadák. Szerk.: Albert Ernő-Faragó József. Bukarest, 1973. 
11 Kodály Zoltán nyomában. Szerk. Mórocz Károly. Pozsony, 1978. 
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KÁROLYI ATTILA 

Helytörténeti nevelés 
a szegedi piarista gimnáziumban 

Konkrét iskolai gyakorlatot mutatok be. Nem hiszem, hogy a példázat általánosítható. Mint 
maga a helytörténet, egyediségében érdekes. A helytörténeti nevelésben nagyon egyéni, a telepü-
lésre jellemző helyi programoknak kell megjelenni. 

1. A középiskolai helytörténeti nevelés dilemmái 
1.1. A helytörténeti nevelés ideje 
A középfokú intézmények diákjai életkoruk miatt nagyobb nemzettörténeti háttérismerettel 

rendelkeznek, mint az általános iskolás 5-6. évfolyamú korosztály. A kerettantervi modul nem 
terjed ki a középiskolára. Az egyes évfolyamokon, pl. a történelem tantárgy keretében témánként 
l - l óra helytörténeti kitekintésre is alkalmas. Mind a tanórai keretek, mind a tanórán kívüli neve-
lés egyaránt teret enged erre. A helytörténeti nevelés hálás, de a tanár számára munkaigényes te-
vékenység. Főleg kis közösségekben természetes. Az érettségi tételek között előfordulhat ilyen 
tartalmú elvárás is. 

1.2. A helytörténeti nevelés tartalmi keretei 
Van-e elvárása a fenntartónak a helytörténeti nevelésre? Alapvető kérdés, hiszen ő határoz-

hatja meg, hogy a hely „önismeretére" legyen képzés. Természetesen ehhez anyagi források is 
szükségesek. Fejlesztési munkára van ahhoz szükség, hogy kész, didaktikus oktatási anyag álljon 
rendelkezésre. 

Van-e elvárása a középiskolának a helytörténeti nevelésre? A középfokon több oktatási intéz-
mény értékelésének mércéje felvételi centrikus, ezért a rendelkezésre álló tanítási idő a felsőok-
tatás elvárásaira való felkészülés jegyében zajlik. Az ilyen szemlélet a tankönyvi tananyag mellé 
nehezen tud beépíteni nem feltétlen szükséges tartalmakat. Az oktatási intézmény önálló, átfogó 
helytörténeti nevelés tematikát is megfogalmazhat a helyi tantervében. Ez minden bizonnyal nem 
tantárgyhoz kötött, hanem több helyen is felmerülhet. Az intézményi háttér a konkrét tartalom 
meghatározásában, a tanórán kívüli tevékenység támogatásában elengedhetetlen. Gyors, gyakor-
lati haszon azonban a tanulói tevékenységben nem mutatható fel. 

Van-e igénye a pedagógusnak a helytörténeti nevelésre? A pedagógus általában magára ma-
rad. Kevés a használható eszköz, amely didaktikus. Önálló fejlesztésre pedig kevés az idő. Hiá-
nyoznak a továbbképzési keretek is, amelyek felkészítenének minderre. Elvárandó, hogy munka-
közösségi egyetértésre alapuljon a pedagógiai program. Ha csak a tanár személyes felelősségére 
van bízva, hogy mennyire építi be a helyi adottságokat a tanmenetekbe és szakköri programokba, 
akkor a patriarchális oktatás szintjén vagyunk. Az egyes pedagógus-személyiségek lesznek megha-
tározó erejűek. 

1.3. A közoktatás rendszer 
A középiskolai keretek szabályozottabbak, mint a civil honismereti mozgalom. Főleg a tanuló-

kat és nem a felnőtteket tekinti célcsoportjának. Más, didaktikus eszközöket használ. Az iskolai 
honismereti nevelésnek az intézményi feltételektől függően a helyi lehetőségek és adottságok 
megjelenítésére kell törekednie. A település története, a nagysága, a környező természeti táj és az 
ember által kialakított arculat valamint az épített környezet meghatározó tartalmat és keretet je-
lent. Ezért a település határán túli régió is eltérő nagyságú lehet, az adott hely történetének 
mikrotörténetbe ágyazottsága is más terjedelmet kaphat. 

2. Lehetőségek a szegedi piarista gyakorlatban 
2.1. Az intézményi adottságok 
1991 után újraalapított iskola a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium. Egyházi, rendi 

fiúiskola. 6 és 4 osztályos képzése van, a hat évfolyamosok képzési programjába jobban beépíthető 
a helytörténeti ismeret. A helytörténet tanítása nem idegen a szegedi intézményi hagyományok-
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tói. A fenntartó, a piarista tartományfőnök a rendi tradíció megismerését, gyakorlását várja el. 
Négyszáz éves rendi hagyományban részesül az, aki piarista iskolába kerül. Ez a tradícióőrzés segíti 
a más témájú hagyományőrzést. A piarista nevelés közösségi életre készít fel, gyakorlati ismerete-
ket szándékozik átadni, amelynek keretében a XVIII. században is része volt az adott rendtarto-
mányra jellemző „hazai ismeretek" okítása. A polgárrá nevelés évszázadok óta a kegyes iskolák 
kulturális küldetése volt, a szegény gyerekek ingyenes tanítás révén lehettek a tudás birtokosai, 
mesteremberek vagy értelmiségiek. Olyan egyházi iskola volt, amely nem kizárólag római katoli-
kus vallásúakat tanított. A több felekezet és a több nép saját szokásaiban is megfért egy intézmény 
kereteiben a „szegedi oskolában". A szegedi iskola története 1720-ban kezdődik. 1721-1948 kö-
zött a piarista gimnázium a városi gimnázium volt. 

Szeged nagyváros. A neolitikumtól lakott hely a Maros torkolata. A városi történet is a XI. szá-
zadra nyúlik vissza. Szabad királyi város lett Szeged, nagy régió, Bácska, a marosi sókereskedelem 
és a Bánság nyugati, Tisza-parti része tartozott a gazdasági érdekszférájába. Iskolaváros. A szege-
di piarista iskola beiskolázási körzete Trianonig 25 ezer km2 volt. Az első világháború után egyete-
mi város lett. Magyarország délkeleti kapuja a település. 

2.2. Iskolatörténeti hagyományok 
A III. évezred elején gyakori a bizonytalanság a tradíció megőrzésével kapcsolatban. Egy fiatal 

oktatási intézménynek nagy kapaszkodó, ha hagyományokat tud elsajátítani. A szegedi 280 éves 
élő tradíció megtört, kiesett 42 év. Egyszerre kell hagyományt teremteni és hagyományt elsajátíta-
ni. Az iskola történet korszakaival, egykori épületeivel, híres diákjaival és tanáraival intézményi 
összetartozást teremt. Helytörténeti szempontból olyan híres diákokat és tanárokat nevezhetnek 
meg, mint Dugonics András, Horváth Cyrill, Horváth Mihály, Reizner János, Kálmány Lajos, Bálint 
Sándor, Mályusz Elemér. Az öregdiákok havi jelenléte, vagy egy 70 éves érettségi találkozó, interjúk 
készítése identitást terem. E témából még iskolatörténeti csapatverseny is szervezhető, amelyben a 
diákság 1/5-e vett részt. 

Az iskolatörténet tablókon is megjelenik. 17 tabló a jelesebb korszakokat és épületeket, tanu-
lási anyagot, a tanárokat és a diákokat jeleníti meg. Ezzel a hagyománnyal az elsősök osztályfőnöki 
órán megismerkednek, de majdnem az egész tanévben az iskola aulájában van kiállítva. Állandó 
iskolatörténeti kiállításra keresnek forrásokat. 

2.3. tantestület és a helyi pedagógiai program 

A szülők nagyon pozitívan jelzik vissza a helytörténeti programokat. A pedagógus az, aki veze-
ti a tanulókat, tudja, hogy milyen értéket nyújt. Három alapvető helytörténeti nevelési értékre fi-
gyelnek. A szegedi iskola tanulói között szegediek és vidékiek egyaránt vannak. Az alma mater 
gyökereztet a szegediségbe. Szegedi hagyományokat nevez és mutat meg. Ugyanakkor fontosnak 
tartja, hogy a kistelepülések hagyományai is felszínre kerüljenek, a diákok jártasak legyenek lakó-
helyük szokásaiban. A tanulókat a saját családi hagyományaikban való elmélyülésre is ösztönzik. 

A tantestület zömében nem szegedi. Itt úgy mondják, hogy „gyüttment". Az életkori fiatalság 
is erőt ad ahhoz, hogy a diákokat minél inkább felkészítsék a helyi értékek használatára, képvise-
lésére. Most nem akarok olyan lehetőségekre kitérni, mint amikor a tanár vagy a diákja, esetleg 
maga az iskola kulturális vagy hagyományőrző közéleti szereplésre vállalkozik. A város nyújtotta le-
hetőség, hogy civil vagy tudományos honismereti programokat tantárgyaktól függetlenül tudnak 
az iskolában általában tanórán kívüli foglalkozásokra vagy a kollégiumba nagy létszámú diákság 
elé vinni. Pl. Szeged napjához kapcsolódva emlékülés volt az intézményben. 

A mostani iskola modem, 1999-ben átadott épület. Prezentálhatja a helyet az intézmény arcu-
lata. Nemcsak a folyosók állandó képekkel való színesítésére van lehetőség, hanem kiállítások is 
elcsábíthatok. Pl. ilyen volt 2000/2001-ben egy címertörténeti, olimpiatörténeti és az ezeréves ma-
gyar államiság bemutatását szolgáló kiállítás. A 2001/2002. tanévben egy Szeged, majd Palotás, 
majd egy Csángó fotókiállítás került megrendezésre. 

A piarista iskola helyi pedagógiai programja négy területen foglalkozik helytörténeti nevelés ér-
tékeivel. Ilyen az Iskolatörténet, a Polgárrá nevelés, a Honismereti nevelés és a társadalomisme-
reti nevelés fejezete. A tanórán kívüli nevelésnek az iskola hagyományainak megfelelően nagy je-
lentősége van. 
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2.4. A formális keretek 
2.4.1. A tantervi logika keretei 
Egyik megközelítési szempont az, hogy mely tantárgyakhoz rendelhető helytörténeti ismeret. 

Szegeden, a nagyvárosban inkább az a kérdés, hogy mely tantárgy részévé nem lehet tenni. Nem 
csak a magyar, történelem, esetleg földrajz, biológia keretében vagy a testnevelés példáiban kell 
csak kötődési pontokat keresni, hanem a technikatörténet és a néprajz kapcsán. Nincs tantárgyi, 
csak pedagógusi korlát. 

A tanórán kívüli formák a leggyakoribb helytörténeti nevelési területek. Hiszen a kötelező osz-
tálykirándulások keretében minden iskolában van honismereti program. Az iskola diákjai szerve-
zett programok keretében járnak a településen, múzeumban és más közintézményekben, előadá-
sokon. A történelem vagy környezetvédelmi szakkör keretei is alkalmasak ilyen okításra, képes-
ségfejlesztésre. 

Az osztályfőnöki órák is tartalmaznak honismereti és népismereti anyagrészeket. Ehhez hely-
történeti elemeket is könnyű rendelni. A híres helyi személyiségek példái, a település sorsának 
fordulópontjai és az ünnepek szokásai alkalmas témák a nevelésre, a közösségformálásra. 

2.4.2. Szervezési keretek 
A patriarchális szervezés esetén a tanár dönti el, hogy mi a téma, milyen mélységű a feldolgozás. 

A tanári irányítás egyenes arányú a tanár felkészültségével. Nagyon tanárfüggő. Sok pozitív pél-
dát lehet említeni, ahol a tanár személyisége meghatározó volt. 

A népszerűsítő programok szervezésekor az érdeklődőkre vagy a motivált tanulókra számítanak. 
Szegeden ilyenek a múzeumi órák, szülők vagy tudósok elhívása előadásra, kiállítások az iskola 
épületében. Speciális forma az iskolai kirándulás. Évente általában 2 kerül megrenacz.ésre. Egy 
kisebb távolságú és egy nagyobb. Az érdeklődés 30-70 fős diáklétszám között van. Az utóbbi idő-
ben Hódmezővásárhely-Makó, Kalocsa környéke a kiskör, a Maros menti városok és Temesvár 
nagykirándulás megszervezésére került sor. A helyi közgyűjtemények meglátogatása is megvalósít-
ható, így a megyei könyvtár régi könyveit, a levéltárat keresték fel történelem fakultációsok és 
szakkörösök, de jártak Szegvár, Hódmezővásárhely, Makó és Opusztaszer múzeumaiban is. 
Más-más felekezetek (református, izraelita, szerb-ortodox) és más szerzetesrendek (ferences, je-
zsuita) és templomaik megkeresése a kisközösségi tradíciókba való betekintést jelenti. A népsze-
rűsítés előnye, hogy az vesz részt benne, aki akar. Ezért az érdeklődők vannak jelen. Hátránya 
ugyanez. Nem mindenki számára ad értéket. 

A honismeret tananyagi rögzítésére a helyi tantervek révén nagy elvi lehetőség van. A tanóraszá-
mok, a témák megtervezhetőek a magyar, a történelem, a földrajz, a biológia, a testnevelés, a vi-
zuális nevelés stb. tantárgyak részeként. 

Milyen tények közül lehet válogatni? Az intézménytörténet, a településtörténet és az adott nagy-
ságú régiótörténet beépülhet a tantárgyakba. Az egyes korszakhatárok, de különösen a forduló-
pontok mások lehetnek, mint a köztörténetben elsajátítottak. Adottság a helyi kronológia esemény 
története, híres személyekkel és a település jelentős tereinek megismerésével. Az anyagot tematikus 
egységek - pl.: a környezet története, a közigazgatási egységek története, a társadalomismeret 
eseménytörténete, a gazdaságtörténet, a jeles emberek, az egyházak története, a hadtörténet, a 
technikatörténet, a népi hagyományok és a művészettörténet szemszöge - alapján lehet rendezni. 

2.5. A tananyaggá szervezés dilemmái 
Nyilván a leghatékonyabb forma a tananyaggá szervezett nevelés. Mindenkit érint. A munka-

közösségi megbeszélések a szegedi piarista iskola programjának egységesülése irányába mutat-
nak. Nehézséget jelent, hogy nincs Szeged tanterv. Az egyes helyi intézmények önerős fejlesztést 
valósítanak meg. Nincs igazi munkaeszköz, tankönyv vagy munka tankönyv. Ebben csak egy sze-
gedi közoktatási helytörténeti műhely létrehozása fog jelenteni lényeges előrelépést. A helyi in-
tézményi fejlesztés tere a szakköri program lehet. Évente feldolgozott újabb és újabb témák, a 
források vastagítják a tananyag rétegeit. Pl. a szegedi gazdaságtörténet téma alatt a tiszai gyűjtö-
gető életmódot, a pásztorok világát, a tanyai életet, a paraszti tradíciókat, a céhek iparosait, a köz-
lekedés történetét, a gyáripar születését, a nagyvárosi kereskedelem alakulását, a szocialista ipar-
politikát és téesz-szervezést lehet feldolgozni. 

De meg lehet célozni, a teljesség igénye nélkül, az adottságok maximális kihasználásával azt, 
hogy nem helytörténeti ismeretet hagyományoznak át, hanem képességfejlesztést valósítanak meg. 
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így a diákok megfigyelnek, leírásokat készítenek, tényeket elemeznek, forrásokat dolgoznak fel, 
különböző felnőtteket faggatnak, önálló diákdolgozatok születnek, paraszti és kézműves gyakor-
latokba vezetődnek be, gyűjtőmunka folyik. 

3. A középiskolai helytörténeti nevelés céljai 
A középiskolás korosztály gondolkodásmódjának részévé válik a helyi hagyományok értékelése. 

Látásmódjukat, emberi tartásukat alakítja a honismereti nevelés, jobban kötődnek a szülőföld-
höz, ami identitást, emberi tartást, felelősséget eredményez. A felnőtt közösségbe tartozás egyik 
beavatási formájára kerül sor. 

A megfigyelhető, helyi tény illusztrálja a köztörténetet, gyakran helyben történik az országos 
jelentőségű esemény. A múltismeretben egyszerre van jelen, hogy a régióban, a helyi közösségben 
mi történt egy időben a nemzeti sorfordulók alkalmával, vagy épp ellenkezőleg a régió a nép sor-
sát határozta meg, vagy a helytörténet fordulópontjai teljesen mások is lehetnek, mint az országé. 
A településhez kapcsolható tér is az idők folyamán hol nagyobb, hol kisebb. A jelenünkhöz köze-
ledve szűkíthető a régió, de egyes korszakok más-más térséget helyezhetnek előtérbe. A lakóhely 
és a környezet viszonya az életmód függvényében alakul. A mikrotörténet a kisebb és a nagyobb te-
lepülések, a hasonló lehetőségek összevetésére is alkalmat nyújt. így a helyi közösség sorsában át-
élhetőbb a történelem. 

A honismeret hagyományokat őriz. A régi tradíciók értékeire hívja fel a figyelmet. A XX. szá-
zad végén, főleg a városi környezetben az ifjúság körében is a hagyománytörés utáni állapot fe-
dezhető fel. A régi tradíciók egyre távolabbivá válnak. A honismeretben és helytörténetben nem-
csak a múlt van jelen, hanem a jelenismeret is. Az életmód, ahogy most élnek az emberek, ahogy 
most élünk mi, és amit látunk. így a szegedi helytörténeti nevelés a jelenismeretet is magába foglal-
ja, ma élő emberek, ma élő hagyományokat, mai települések arculatának megfigyelését, egyfajta 
falujárást. 
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A PEDAGÓGUSKÉPZŐBEN 

KOVÁTS DÁNIEL 

A tanító- és tanárképző főiskola szerepe 
a helyismeret tanítására való felkészítésben 

A nevelés tényezői, a gyermekre irányuló hatóerők közül a pedagógus szerepét nem szabad 
alábecsülnünk. A tanterv, a taneszköz-rendszer (ezen belül a tankönyv), az iskola által képviselt 
szellemi és tárgyi környezet túlnyomórészt a tanító, a tanár közvetítésével éri a tanulót. 

Végül is a pedagógus, illetve a pedagógusok közössége dönti el, hogy mi kerül a helyi tanterv-
be, ő választja ki a tankönyvet, s irányítja közvetlenül annak használatát a tanulási folyamatban, ő 
képviseli az oktatási intézményt a tanuló előtt. Régóta hangoztatott mondás: reformáld meg a ne-
velőt, s akkor a nevelést is megreformáltad. Hogy most szükség van-e reformra, s milyen irányú 
legyen a fejlődés, nem ennek a konferenciának a témája. De hogy a helyismereti oktatás elterje-
dése és sikere nagyrészt a pedagógusokon múlik, az nyilvánvalónak látszik. 

A pedagógusok megnyerésének többféle útja-módja, eszköze van. A tanár, tanító akkor foglal-
kozik szívesen és eredményesen a helyi értékek közvetítésével, ha az alábbi négy feltétel biztosítva 
van: 

- megkapja ehhez az indítékot, vagyis az ilyen irányú nevelést fontosnak tartja; 
- rendelkezik a helyismeret oktatásához megfelelő ismeretekkel és metodikával; 
- be tudja illeszteni nevelési programjába a helyismereti témaköröket; 
- hozzá tud jutni a szükséges taneszközökhöz. 
Ezeknek a feltételeknek az együttes megléte több forrásból ered. Ahhoz például, hogy nevelési 

programjában helyet kapjon a helyismeret a kerettanterv megfelelő kínálata, sugalmazása a leg-
erősebb hatóerő, de sokat jelent az iskola nevelési programja, légköre, értékválasztása, valamint a 
társadalmi igény is. Az éppen aktuális „elvárás" vagy „divat" előtérbe állít bizonyos műveltségi 
elemeket. Most például az idegen nyelvet és az informatikát lendíti az előtérbe az adott helyzet, s 
hamarosan kopogtat majd az ún. „Európa-tanulmányok" ismeretköre is a közoktatásban. Véle-
ményem szerint ezek elől nem lehet kitérni, mert az igények változása realitás, s az iskolának vál-
lalnia kell a hangsúly-eltolódást. 

Érdekes módon most éppen az ún. globalizáció jelensége értékeli fel a nemzeti, a regionális és 
a helyi értékeket. Egyre általánosabb a meggyőződés, hogy a gazdaságban a multinacionális cégek 
melletti megmaradáshoz kell hozzásegíteni a kisebb vállalkozásokat, a kultúrában pedig a kisebb 
népcsoportok azonosságtudatának erősítésével kell gazdagítani a közös európai műveltséget. A 
környezetvédelemre helyezett egyre erőteljesebb hangsúly ugyancsak kedvez a lakóhelyi mikrovi-
lág megismerésének, gondozásának. Megfigyelhetjük, hogy az utóbbi időben egyre tudatosabban 
fogalmazódnak meg az érdekvédelem helyi igényei, sőt a lakóhely anyagi és szellemi gazdagítását 
célzó jótékonykodás is terjedőben van. 
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Ezt a gondolkodásmódot vehetjük alapnak a honismereti (helytörténeti, lakóhely-ismereti) 
nevelés kiterjesztéséhez. Hiába van meg azonban a nyitottság a társadalomban, a közgondolko-
dásban, ha - feltételek hiányában - az iskola nem tud megfelelően válaszolni. Mivel a pedagógus 
személyét meghatározónak tartom, az a véleményem, hogy a tanító- és tanárképzés tevékenyebb 
szerepvállalása nélkül a helyismereti nevelés ügye nem oldható meg. 

Mivel az egyetemi oktatás profilját, a képzés irányait és módszereit nagyrészt a tudósképzés 
határozza meg, ott nehezebb változtatást elérni; először a tanító- és tanárképzéssel foglalkozó fő-
iskolákon kellene lehetőséget találni a helyismereti oktatás tudáselemeinek és módszereinek ta-
nítására. Ha ezt elérjük, s az általános iskolai - az 1-8. évfolyamokra ható - oktatást áthatja a he-
lyi értékek befogadására irányuló nevelés, akkor ez megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a tanuló a 
középiskolában is tudjon ezek iránt érdeklődni. A személyiségfejlődés szempontjából egyébként 
is a korai időszak az alkalmas a szűkebb pátria iránti vonzalom és felelősség kialakítására. 

A pedagógusképző intézmények befolyása mind a képzés, mind pedig a továbbképzés kereté-
ben érvényesülhet, tehát elérheti a már korábban végzett tanítókat és tanárokat is, hatása nem-
csak a friss diplomások felkészültségében kamatozhatna, hanem az iskolai gyakorlat egészét meg-
érinthetné. 

Tudnunk kell persze, hogy a főiskolákon éppen olyan szorítóak a tantervi keretek, mint a köz-
oktatásban. Ott is „harc" folyik az óraszámokért, minden tudományág azt bizonygatja, hogy kevés 
az idő az ismeretanyag átadására-átvételére. A felsőbb évfolyamokon nyílik lehetőség bizonyos 
speciális kollégiumok felvételére, egy-egy részterület tudásanyagában való elmélyedésre. Az 
adottságokat és a lehetőségeket figyelembe kell vennünk, amikor igényeinket megfogalmazzuk. 

Magam abból indulnék ki, hogy nem helyismeret-szakos nevelőkre van szükség, nem kell új 
képzési irányt kiépíteni. A szakképzés szemléletének megfelelő alakításával, a tanító- és tanárje-
lölt személyiségének nyitottabbá tételévei, az anyagfeltárás (kutatás) elemeinek megtanításával, a 
kezdeményező és öntevékeny módszertani kultúra kialakításával máról holnapra sokat tehet a 
nevelőképzés a helyismeret tanításáért. Ennek csírái régóta megvannak már, hiszen például a 
szakdolgozati témák jegyzékében egyre nő a helyi feltárást igénylő címek aránya irodalomtörté-
netből, nyelvészetből, történelemből, földrajzból, környezetismeretből, természetismeretből, de 
még ének-zenéből is. 

Györffy István 1939-ben megfogalmazta az igényt; „a népismeretet (...) valamennyi tantárgy 
alapjává kívánjuk tenni. így a vallási órákban a néplélektant, társadalomrajzot, a magyarórákban 
a népnyelvet, népköltészetet, a történelmi órákban a néphagyományt, a népi művelődést, társada-
lomrajzot, település- és népiségtörténetet, a földrajz-természetrajzi órákban a településföldraj-
zot, tárgyi néprajzot, az ének- és zeneórákban a népzenét, a tanórákban a népi játékokat, táncot 
stb." Hozzátehetjük, hogy az így kibővülő tananyag közvetítésére fel kell készíteni a pedagóguso-
kat. 

A főiskolák lehetőségeit és teendőit két fő csoportba oszthatjuk: 
1) a szaktárgyi képzésbe szervesen beépíthetik a helyismereti irányultságot; ezáltal minden pe-

dagógusjelölt részesül valamilyen felkészítésben; 
2) a választható speciálkollégiumok körébe kínálatként beilleszthetik a honismeretet, s ezáltal 

egyeseknek lehetőséget nyitnak e nevelési terület kérdéseiben való elmélyülésre. 
Nincs feltétlenül szükség ehhez külön tanszék szervezésére, több tanszéken is vannak (lehet-

nek) olyan oktatók, akik a maguk szakterülete felől indulva a helyismereti képzést szolgálhatnák. 
A szemlélet, az irányultság alakítása a szaktudományok előadásain és szemináriumain is megtör-
ténhet, ha az oktató a rendszeresség igényével foglalkozik szakmájának a mikrokörnyezettel kap-
csolatos elemeivel. A történész a helytörténet ismereteinek beépítésére ösztönözhet, az irodal-
már felhívhatja a figyelmet az emlékhelyek gondozásának nevelőértékére, a földrajzos vagy a ter-
mészettudós az ökológiai egyensúly helyi tanulmányozására és fenntartására adhat indíttatást, a 
zenetudós a folklór, a nyelvész a nyelvjárás helyi színei iránt kelthet érdeklődést. A szemináriumi 
munkában, a didaktikában és a tantárgy-pedagógiai képzésben azoknak a módszereknek a megis-
mertetésére, kipróbálására kellene több alkalmat teremteni, amelyek a tanulók önálló ismeret-
szerzését, a kutatást, a feltárt adatok rendszerezését és elemzését célozzák. 

A speciálkollégiumok az érdeklődőkhöz olyan szaktudást közvetíthetnek, amelyek a pedagó-
gusjelölt eredeti szakjának tantervi anyagát kiegészítik például a néprajz, a régészet, a műemlék-
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védelem, a történeti segédtudományok ismeretanyagával. E specializálódás különféle tanszékek 
keretében történhet; az lenne jó, ha minél több tanszék növelné kínálatát a honismereti jelleg irá-
nyában. 

Előadásom elején négy feltételt említettem a pedagógusnak a helyismeret tanítása iránti nyi-
tottságához. Az első háromhoz a képzés - a már működő pedagógusok esetében a továbbképzés -
hozzásegíthet minden tanítót és tanárt. Vagyis a képző intézmény: 

- megadhatja az indítékot a helyismereti érdeklődéshez, kialakíthatja azt a meggyőződést, 
hogy a honismereti nevelésnek jó hatása van a gyermeki személyiség fejlesztésében; 

- átadhatja a helyismeret oktatásához a megfelelő alapismereteket és metodikát; 
- s megtaníthat arra, miképp illeszthetők a nevelési programba a helyismereti témakörök. 
Közvetlenül nem tudja biztosítani a főiskola a negyedik feltételt, vagyis hogy a pedagógus hoz-

zá tudjon jutni a szükséges taneszközökhöz. A közvetett segítségnyújtás azonban ebben is elkép-
zelhető. Egyrészt úgy, hogy az oktatók publikációikkal példát mutatnak a helyismereti kutatás-
hoz, szöveggyűjteményeket, olvasókönyveket adnak ki. (Van erre példa a közelmúlt és a jelen gya-
korlatában!) Másrészt meg azzal, hogy a képzés során jártasságot adnak a pedagógusjelöltnek a 
kutatásban, az anyaggyűjtésben, a források feltárásában és kezelésében. 

Helyismereti tankönyvek írására, segédletek készítésére a speciális képzésben, illetve a to-
vábbképzésben szervezett stúdiumok keretében taníthatók meg a nevelők, gondolni kell tehát 
ilyen tematikára is, amikor a főiskola a képzési, továbbképzési kínálatát megtervezi. Mint ahogy a 
helyi tanterv készítéséhez sajátos felkészültség szükséges, úgy a taneszközök alkotásának módját 
is meg kell tanulni, mind a tudományos, mind a módszertani követelmények figyelembevételével. 

Mindezeknek a kérdéseknek alaposabb megvitatására a Honismereti Szövetség Szegeden 
konferenciát kíván szervezni, hogy nyilvánosságra kerüljenek az eddigi eredmények, hogy ponto-
sabban körvonalazni lehessen az igényeket és a lehetőségeket. Elkerülhetetlen, hogy pontosan 
körvonalazzuk a helyismeret tartalmát, amelynek fogalomkörébe a táj (a természeti környezet), a 
helytörténet, a hagyományos népi kultúra, a helyi társadalom ismerete egyaránt beletartozik. 

Két dolog azonban máris nyilvánvaló. Az egyik az, hogy a képző intézmények tevékeny közre-
működése nélkül a helyismeret tanítását nem lehet általánosabbá tenni. A másik pedig az, hogy a 
nemzetnevelés, a magyarságismeret, a táj- és nép kutatás elősegítése a tanító- és tanárképző főis-
kolák egyik alapvető feladata. 

MARJANUCZ LÁSZLÓ 

A honismereti oktatás helye 
a tanárképzésben 

A honismeret fogalmunk reformkori eredetű. Összefügg ez a rendiséget lebontani kívánó nem-
zeti liberális szellem kibontakozásával, melynek szóhasználatában a „hon" egyformán jelentette a 
hazát és a szűkebb környezetet, az otthont. Idővel a liberalizmus légkörében elhatalmasodott a tő-
ke- és gépuralom, és a vele járó anyagias szellem a nemzeti szemléletet is inkább eszmeileg fej-
lesztette ki, mint reálisan. így vált a honismeret egyre inkább reális tartalmává a szűkebb pátria, 
elsősorban a falu és a föld népének tudományos feltérképezése. A szülőföld és lakóhely alapos 
megismerését sokáig a politikai vezetés nem tartotta fontosnak. Annál nagyobb bajnak bizonyult, 
hogy a társadalom, sőt az iskolai tantervek sem mutattak kellő érdeklődést a téma iránt. Pedig az 
a tétel, hogy az egész közéletet áthatni és formálni tudó, reális, cselekvő hazafiságnak alapja a 
szülőföld szeretete és megbecsülése, nem új keletű. Régóta tudjuk, hogy a szülőföld szeretetét an-
nak alapos megismerése teszi erőssé és állandóvá. Erre tanít bennünket Bél Mátyás, Tessedik Sá-
muel, Berzeviczy Gergely, Széchenyi István, Pesty Frigyes, Orbán Balázs és Hunfalvy János, kiknek 
munkássága a tanárképzési törzsanyag fontos részét alkotja. Nevezett „honismerők" tudományos 
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teljesítményének tanulmányozása egyszerre szolgálja a tanárrá válást tartalmi és nevelési szem-
pontból. 

A honismeret és helytörténet fogalmak rokonságban vannak, de nem ugyanazt jelentik. A honis-
meret szélesebb kategória, amennyiben magában foglalja egy adott település, vagy régió történeti 
múltján kívül a helyet jellemző természeti értékek, szociális és földrajzi, nyelvészeti és néprajzi sa-
játosságok ismeretét. Országunk és társadalmunk sokféle helyi közösségből, történeti-táji tömö-
rülésből áll. Felfogásunk szerint a honismeret egy adott hely, illetve közösség múltjával és jelen-
évei foglalkozó tudományág, mely a közvetlen környezetet egészében, minden vonatkozásában 
(komplexitásában) vizsgálja. Ennél fogva a területi, földrajzi, szociális és közigazgatási részeknek 
átfogó megismerésére irányuló tudományos feltáró tevékenység. Ennek egyik, leggyakrabban 
művelt ága a helytörténet-kutatás, vagyis a vizsgálandó település, tájegység múltjának a rekonst-
ruálása. A honismereti tájékozódás azonban kiterjed a jelen viszonyok bemutatására is, nagyjából 
a múlt faggatása során érvényesített aspektusokból: a társadalom, a gazdaság, a kultúra aktuális 
helyzete, a természetrajzi állapot. 

Mivel tanszékünkön történelemtanárok képzése folyik, elsősorban a történészi szaktudás hon-
ismereti alkalmazhatóságáról fogok beszélni, ami részben azonos feladatokat jelent a hely- törté-
netkutatással. Leendő történelemtanáraink feladata, hogy majdani állomáshelyükön szakszerűen 
nyúljanak a helytörténet kérdéseihez. A szaktanárok profizmusa - és nem föltétlenül tudósi föl-
vértezettsége - a garancia, hogy a lokális história anyagának összegyűjtése és feldolgozása több 
mint amatőr lelkesedés. Ugyanezt a profizmust föltételezve az egyéb tudományágak tanári, illetve 
más értelmiségi közvetítőitől a honismeretet művelőinek felkészültsége, eljárásuk tudományos 
jellege miatt az objektív kritériumokkal leírható tudományágak közé sorolhatjuk. Mi ugyan azt 
tanítjuk tanárjelöltjeinknek, hogy az egzakt kutatásokkal felszínre hozott helytörténeti eredmé-
nyekből táplálkozik és építkezik a magyar történettudomány, de a genius loci történeti megjelení-
tése önmagában is kerek egészet és tudományosan érvényeset alkothat. Helyzeténél fogva és kü-
lönösen a nemzettéválás időszakában a honismeret több amatőr kezdeményezést integrált. 
Ahogy Széchenyi mondta róla: nézőkből látókká tesz bennünket, azaz beletörődőkből cselekvők-
ké. Ezért kettős a funkciója: feltáró, tudást bővítő jellege egyben a helyhez kötődést erősíti, a ha-
zaszeretet konkrét fogódzkodóit kínálja, valamint az egy helyen élő emberek személyesebb múlt-
ját idézi. Előbbi mára megfelel már a tudományos diszciplína előírásainak, miközben nem veszí-
tette el a semmi mással nem pótolható nevelő, érzelemfejlesztő hatását. Tudnunk kell, hogy an-
nak a kis világnak hagyománya, megszokott tárgyai, különböző sajátosságai, melyeket a honisme-
ret tár fel, becsessé és értékessé akkor válnak, ha a figyelmet azok szépségére és hasznosságára te-
reljük. A történelem szakos tanárképzés szakmai koncepciójába beépítettük a fenti összefüggést, 
melynek gyakorlati alkalmazására nem annyira előadásokon, mint inkább szemináriumokon, il-
letve szakdolgozat készítésnél kerül sor. Ezzel kapcsolatban elmondjuk a hallgatóknak, hogy a 
honismereti munkában való részvétel természetesen nem értelmiségi privilégium, mert az bárki 
számára lehetséges, akinek a primer létszükségletein túlmutató, magasabb rendű intellektuális 
vágya támad szülőhelyének jobb megismerésére. Ugyanakkor célszerű, ha az ilyen jellegű helyi 
kezdeményezést a szakemberek koordinálják, a gyűjtőmunkát irányítják, és részt vesznek különö-
sen az anyag értékelésében, feldolgozásában. Ezt az alkotó tevékenységet, főleg a kis települése-
ken csak a falu „lámpása" végezheti el, s közülük is elsősorban a történelemtanárokat szokták 
megbízni a községi múlt vagy jelen bemutatásával. 

Kölcsey mondta az emberi tehetségről, hogy az egy parányi lámpa, egyszerre csak keskeny kört 
tölthet be fényével. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással ál-
landóan boldogítsa. Ha van a történelem szaknak nevelési célja, ennek tudatosítása a hallgatók 
fejében elsőrendű feladatunk. A tantárgy fő didaktikai elve persze elsősorban az, hogy nemzet-
ben, hazában, egészben gondolkodjunk, de tanári feladatunk, értelmiségi létünk részét kell, hogy 
képezze a szűkebb haza megismerése. Tanárképzésünkben tehát a „honismeret" kifejezést - elté-
rően a reformkor kettős jelentésétől - szűkebb értelemben használjuk: rajta közvetlen környeze-
tünket (a szülőföldet, lakó- vagy munkahelyet, tájegységet, családot stb.) értjük. Eredeti kettőssé-
gére azzal hívjuk fel a figyelmet, hogy a helyhez kötött kutatás beépül az egészbe, megkerülhetet-
len vizsgálati bázis a szaktudományok számára. Mivel végzős hallgatóink nagy része kisebb tele-
püléseken kezdi élethivatását, gyakrabban fog szembesülni helytörténeti, honismereti közmegbí-
zatásokkal. A tudományos munkavégzéshez szükséges módszertani eljárásokat és tartalmi köve-
telményeket elsajátítják a „A helytörténeti kutatás módszertana " című szemináriumon, melyet egy 
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szemeszteren át hallgatnak a diákok. A honismeret oktatásának tartalmi beillesztését a tanrend-
be az nehezíti, hogy a történelem szaktudomány, míg a honismeret összetettebb jelenség, több tu-
dományággal tart kapcsolatot; mondhatjuk, hogy interdiszciplináris kötődésű. Tantárgyunkon kí-
vül elsősorban a néprajz és a földrajz oktatása jelent direkt kapcsolódást a honismerethez. 

A történelemtanárok képzésében mi igazán csak a honismeret egyik ágába, a helytörténetírás 
műhelytitkaiba tudjuk bevezetni a hallgatót. Ennek kutatásmetodikai szabályait, különösen a for-
ráskritika eljárásait gyakorlati készséggé kívánjuk emelni diákjainknál. A tartalmi munka konkrét 
megvalósulási terepe a tudományos diákköri tevékenység és a szakdolgozat-írási kötelezettség. 
Terveztük a helytörténész-képzés bevezetését is, de ez különböző okok miatt elmaradt. Érdemes 
azonban elidőznünk azon gondolat mellett, hogy miért időszerű immár a helytörténetnek, tehát a 
múlttal foglalkozó honismeretnek önálló tantárgyként való bevezetése. A klasszikus alaptudomá-
nyok (történelem, néprajz, földrajz) már a rengeteget haladtak előre. Ehhez képest a szülőföldis-
meret - mint a fenti tudományágakhoz kapcsolódó alapozó stúdium - főként az oktatási háttér hi-
ánya miatt - lemaradt. A gyakorlatban persze eddig is jól kielégítette az igényes lokális gyűjtő-
munka a primer tudományok forrásigényeit, de a honismeretet komplexitása, a helyi totalitást be-
mutató jellege miatt érdemes önálló diszciplínaként kezelni. Ma az a helyzet, hogy a szülőföldis-
meret nem főiskolai tantárgy, miközben tudományos műfajként többen művelik, elsősorban gya-
korló pedagógusok. Ha vannak is elvétve olyanok, akik nem becsülik nagyra a honismeret tudo-
mányos reputációját, legalább annak elméleti megalapozását tekintsük a tudós feladatának. A 
felsőfokú helytörténész-képzésre éppen azért van szükség, hogy ne csak a kutató, hanem a tanító 
szakember is megfelelő judíciummal kapcsolódhasson be a helyi tudományos tevékenységbe. A 
honismeret felsőfokú oktatása abból következik, hogy a történettudomány idő és tér alapján 
bontható résztudományokra. Számunkra ebből az összefüggésből a tér meghatározó szerepe az 
érdekes. A történelem tér szerint elkülöníthető rész tudományai az egyetemes és magyar történe-
lem, az utóbbin belül pedig a köztörténet és helytörténet. Nemrég szem- és fültanúja voltam egy 
rosszmájú kijelentésnek, mely szerint magyar történelmet tanítani hazafias kötelesség, de ez -
mármint a nemzeti história - a történettudomány szempontjából lényegtelen. Vagyis a magyar 
történelem művelése tudományos képtelenség. Tarthatatlan, felfoghatatlan és teljesen tudo-
mánytalan állítás ez, melynek tételes bizonyítása külön tanulmány feladata lehet. Tehát a honis-
meret történeti vonatkozásait a tér alapján kijelölt hely-, regionális vagy táj történeti kurzusok ke-
retén belül lehet oktatni. 

Ma is vannak egyetemek, főiskolák, ahol kötelező vagy választható jelleggel egy-két szemeszte-
ren át oktatják a helytörténetet. De ez nem elég, a tudományosan felvértezett szakemberré válás-
hoz legalább minor szakként kellene oktatni. Annak idején Pesty Frigyes a territoriális históriát a 
tudományok minden terén kiképzett polihisztorokkal akarta műveltetni. Tagányi Károly ezzel 
szemben arra hívta fel a figyelmet már egy évszázada, hogy - tekintettel a tudományágközi és a tu-
dományon belüli specializációra - kutatás-módszertanilag alaposan felkészült szakember gárdát 
kell felnevelni. Olyat, amelyik képes szakmai és metodikai előképzettsége alapján a társtudomá-
nyok (néprajz, irodalom, nyelvészet, földrajz, régészet) képviselőivel kapcsolatot teremteni, vagy 
munkájukat megfelelően integrálni. Ha a helytörténész a lokális história megírásához nélkülöz-
hetetlen szakterületek képviselőit, illetve azok eredményeit nem tudja bevonni kutatómunkájába, 
akkor az országos történet helyi illusztrálásának csapdájába esik. De a kutatói aprómunka elvégzé-
sével, a helyi sajátosságok kimunkálásával a részre érvényes kerek egészet tud alkotni, amiből a 
köztörténet is meríthet. Ezzel kihúzzuk a talajt azon szemlélet alól, mely a honismeretet jó eset-
ben a szaktudomány számára adatokat kubikoló szakmai segédmunkának tartotta. Sem a helytör-
ténész, sem más értelmiségi nem lehet az adatokat regisztráló gépezet. Nemcsak azért mert a tör-
ténész nem küszöbölheti ki önmagát teljes egészében vizsgálódásai közben, de azért sem, mert a 
honismeret a lokális összefüggések felismerését tekinti célnak. Mályusz Elemér az 1930-as évek-
ben kifogásolta a hazai monográfiákat amiatt, hogy azokat túlnyomórészt a módszeres iskolázott-
ságon át nem esett, vidéken élő autodidakta történelemkedvelők írták. Sajnos ez a „módszeres is-
kolázás" a mai napig jámbor óhaj maradt. Pedig mára már a történettudomány jeles képviselői is 
belátták, a néhai Benda Kálmántól Kosáry Domokosig, Kristó Gyulától Glatz Ferencig, hogy a tör-
ténetírás magas fejlettségét és további előrehaladását nem kis mértékben a módszeresen dolgozó 
részletkutatásoknak köszönheti. 

A helytörténész-képzés értelmét kétségbevonó szakmai kritikák azt hangoztatják, elég csupán 
jó történészeket nevelnünk, mert nincs külön metodikája az egyetemes, az országos és a helytör-

119 



téneti kutatásnak. Természetesen a forrásfeltárás és forráskritika szabályai megegyeznek. Az érv 
is elfogadható, hogy a tudós történész, bárhova sodorja a sors szeszélye, megtalálja a maga fel-
adatkörét, s abban elmélyülve értékeset alkothat. De a tudománypolitikának meg azt kell tudo-
másul vennie, hogy még a leggazdagabb országok sem képesek históriájuk legapróbb részleteinek 
kutatására teljes körben élvonalbeli szaktudósokat alkalmazni. Jó példa erre az angol Cambridge 
Group (Peter Laslett, Richárd Wall) esete, mely az 1960-as években kezdett hozzá a XVII-
XVIII. századi Anglia falusi életviszonyainak, demográfiájának feltárásához, szakképzett „honis-
merő" tanárok százait vonva be a tudományos gyűjtőmunkába. Ezért gondoljuk, hogy a jövő tör-
ténelemtanárait, akik eljutnak a nagyvárosoktól a falvakon át egész a tanyás településekig, fel kell 
vérteznünk olyan kutatás-módszertani és szakírói alapokkal, amelyek birtokában el tudja végezni 
az érdemi aprómunkát. Am az ilyen munkához nem elég az általános vagy törzsképzés. A oklevél-
olvasástól kezdve a forráskritikán át az anyakönyvek elemzéséig s a statisztikai adatok helyes fel-
dolgozásáig sok műhelyfogásba kell bevezetni a hallgatót ahhoz, hogy bánni tudjon a történeti 
anyaggal. De nyitottnak kell lenni a néprajzi, nyelvészeti stb. jelenségekre, aminek ha nem is értő 
szakértője, de feldolgozásukat meg tudja szervezni. Fontos, hogy saját kutatásait képes legyen 
szakszerűen megfogalmazni, eredményei mellé felsorakoztatni a rokon tudományok konzekven-
ciáit, a tanulmányt megfelelő jegyzetapparátussal ellátni. Ezt a célt szolgálja az a tanszéki elkép-
zelés mely hároméves minor szak indítását tervezi, amelynek végén a hallgató „történész-helytör-
ténész" diplomát kap. Ehhez kapcsolódik a jobb szó híján történész-menedzser ismereteknek ne-
vezett kurzus. Ennek keretében a hallgatók olyan praktikus tudásra tehetnek szert, melyre ala-
pozva képesek lesznek egy tudományos cikket megírni, emlékbeszédet tartani, konferenciát szer-
vezni, ünnepi beszédet összeállítani, kiadványt szerkeszteni stb. Távoli célként pedig az lebeg a 
tanszék szeme előtt, hogy az oktatásban fölhalmozódott tapasztalatokra építve létrehozzuk az or-
szág első regionális és helytörténeti tanszékét. Egy ilyen intézmény felállítása mind tudományos 
szempontból, mind a reális társadalmi igények felől közelítve indokolt és szükséges. A mellette 
szóló tudományos érv az, hogy a köztörténet nem a helyi történések mechanikus összege, és for-
dítva, a lokális história nem miniben leképezhető országos trend. Egészen más folyamatok bonta-
kozhatnak ki országos, mint helyi szinten. Azzal számolunk, hogy a társadalom további polgáro-
sodása igényt szül és megfelelő keresletet támaszt a szűkebb pátria sajátos viszonyainak tudomá-
nyos szintű bemutatására. 

Tanszékünkön a fenti didaktikai célok gyakorlati megvalósulását jelenleg két intézményes for-
ma szolgálja: a tudományos diákkör és a szakdolgozat-írás. Az Eperjessy Kálmán nevét viselő tu-
dományos diákkör eredeti célja ma sem változott, névadójához híven a tudós tanárképzés ideálját 
követi. Ennek az elvárásnak az érvényesülését segíti az a körülmény, hogy a tagság önkéntes, azaz 
a tantervi követelményeket meghaladó plusz terheket nem kötelező vállalni. Aki viszont belső 
késztetésből vállalja az önképzőköri tagságot, az választott témájában elvégzi a szakirodalom mi-
nél teljesebb körű és szakszerű feltárását, és megtanulja az önálló kutatás módszerét. Emiatt csak 
az arra alkalmas diákok jöhetnek számításba, minélfogva a tudományos diákkör a szakmailag ki-
váló diákok képzésének a színtere. A régi szakkörök igényes témaválasztása, precíz forráskezelé-
se teremtette meg a mai diákköri mozgalom tudományos alapjait. Ebben van elévülhetetlen érde-
me Eperjessy Kálmán professzornak. Mára a tudatos tanári választásra építő kutatás kiegészült a 
„hozott" téma beépítésével. Azaz a hallgatók maguk választják diákköri dolgozatuk témáját, s eh-
hez keresnek szekciót. Ez a kérdéskörök jelentős bővítését hozta magával, ami mára megtörte a 
korábban uralkodó helytörténeti érdeklődés dominanciáját. Utóbbi túlsúlya a szakdolgozatoknál 
mutatkozik meg. 

Végül a szakdolgozatok jelentőségéről pár szót. Ezek túlnyomó többsége helytörténeti témák-
kal foglalkozik. Összefüggésben azzal, hogy nálunk az 1930-as évekre visszamenő hagyománya 
van a településtörténetnek. Akkor az ember és a földrajzi környezet viszonyát, egymásra hatását 
vizsgálták egy-egy település fejlődésében. Később - a szocializmus idején - inkább az adott hely 
átalakulásában megmutatkozó fejlődést érzékeltették a szakdolgozatok. Mivel többnyire falvak 
történetét dolgozták fel, érvényesíteni lehetett azt az elvet, hogy a helytörténeti kutatás annak a 
fejlődési folyamatnak tudományos elemzése, melynek során valamely hely vagy intézmény meg-
születésétől a mai állapotáig eljutott. Vagyis ez a szemlélet biztosította leginkább a kontrasztot, az 
avult régi és a ragyogó új szembeállítását, összehasonlítását. Ennek is van hasznosítható adatbázi-
sa, de e felfogás következetes végig vitele a mennyiségi változások fetisizálásához vezetett. Ma fő-
ként két dologra figyelünk oda a helytörténeti témájú szakdolgozatokkal kapcsolatban: ne orszá-
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gos eseményeket írjon le, azokat csak annyiban érintse, amennyiben az adott település életében 
jelentős fordulatot idézett elő. Elég egy résztéma kifejtése, de mélyebben, forrásszerűen. Mivel a 
szakdolgozat lassan az államvizsgát fogja helyettesíteni, törődni kell tudományos értékével, szak-
mai megalapozottságával. A monografikus igénnyel (telepítéstől a mai állapotig) fellépő szakdol-
gozatok tartalmilag felületesek, elnagyoltak. A diplomamunka előírt keretei kizárják, hogy nagy 
lélegzetű és helytálló írások készüljenek el. Éppen ezért napjaink tanszéki törekvése a részleteket 
jobban kidolgozó, alkotó kutatómunka meghonosítására irányul. 

Végezetül hadd számoljak be egy helytörténeti pályázat tanulságairól. A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolai Kar és egy kiskunfélegyházi magánvállalkozó családtörténeti pályázatot hirde-
tett. A beérkezett pályamunkák több mint 70%-a a határon túlról érkezett. Már ez kis meglepő, 
egyben jellemző: bennünket, magyarországi magyarokat kevésbé érdekel közvetlen környezetünk 
múltja. Lényegesebb azonban a különbség a beérkezett pályaművek szemléletében. Az erdélyi 
írásokból átsüt, hogy a szülőföld szeretete nagy érték, s az ad okot jogos büszkeségre, ha valaki-
nek a családja már nagyon régóta helyben él. A hazai dolgozatokban is föllelhető ez az elem, de a 
többség az adott település országosan elhíresült személyiségéről, tehát nem saját családjáról írt, 
illetve ennek a fordítottját: egy-egy nevezetes család vagy személy helyi kapcsolatait boncolgatta. 
Tanulságos mindenesetre a feladatértelmezés különbözősége: Erdélyben a szűkebb haza értéké-
hez a saját családon keresztül közeledtek a pályázók, azaz szemükben falujuk története többek 
között a személyes múlt nagyságából, régiségéből következett. Halló fülük volt a feladatra, hogy 
ti. a pályázat a saját család bemutatására helyezte a hangsúlyt, amelyik része a település nagyobb 
közösségének, s amelynek egymás utáni generációi formálták azt, és ezzel be is épültek a falu ar-
culatába. Ezt kellett volna láttatni. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a 
résztvevők eltérő élethelyzete (hazaiak és határon túli magyarok) a tudatukban más polcra he-
lyezte a lakóhely megismerésének fontosságát, a születési hely presztízsét. A helyes látásmód ki-
alakulását és elterjedését nagymértékben segítené a honi tanárképzés szaktudományos keretei-
nek bővítése a honismeret irányában. 

BARSI ERNŐ 

Honismereti munka 
a győri Tanítóképző Főiskolán 

Ha megkérdezném Önöktől, hogy honnan kapták a lángot, amely honismereti munkájukat 
táplálja, akkor biztosan megjelenne emlékezetükben egy-egy régi tanítójuk, tanáruk alakja, aki el-
sőként irányította figyelmüket ilyesféle területre és szerettette meg életre szólóan ezt a munkát. 
Én is drága tanítómtól: édesapámtól kaptam hozzá az első indítást. Még egyetemista gyerek vol-
tam, mikor Sály monográfiájához, néprajzához gyűjtött anyagot és én alig vártam, hogy este haza-
jöjjön, s elmondja mindazt, amit neki a falusiak beszéltek. Tovább élesztette bennem a lángot a 
Sárospataki Főiskola. Osztályfőnököm, magyar-latin szakos tanárom: dr. Harsányi István és dr. 
Újszászy Kálmán professzor úr bíztatására fogtam hozzá gimnazista koromban az első kezdetleges 
kis gyűjtéshez, és minden, amit ezen a téren elértem, az ő magvetésükből sarjadt ki 

Ott viszont, ahol értékeink pusztulásának vagyunk tanúi, okát a legtöbb esetben abban talál-
hatjuk meg, hogy nem áll a háttérben olyan pedagógus, aki értékeink megóvására nevelte volna a 
vétkezőket. így szórták ki például egy szép napon az évszázados múltú győri Ének- és Zeneegylet 
sok becses kéziratos anyagát egyik művészeti iskolánk könyvtárából, mivel arra a kérdésre, hogy 
használják-e ezeket a tanítási munkában a tanárok, azok nemmel válaszoltak. Aztán kidobták a 
múlt század eleji kéziratos népdalgyűjteményeket éppúgy, mint Wagner Richárd Győrbe saját ke-
zűleg írott levelét, mert hiszen a hegedű- vagy zongoratanárok ezekből nem játszatták növendé-
keiket. Hogyan fordulhatott elő ilyesmi? Úgy, hogy annak, aki ilyen rendelkezést adott ki, bizto-
san sohasem volt olyan tanítója tanára, aki a honismereti munka szépségeit egy kicsit is megízlel-
tette volna vele. Milyen szerencse hogy Czigány Béla tudomására jutván az eset, egy pajtáskocsival 
azonnal a helyszínre sietett és bevitte a győri múzeumba az anyagot, ami még menthető volt. 
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A honismereti munka főiskolánkon egyidős, a győri tanítóképzés felsőfokúvá válásával. Mind-
járt az induláskor, 1959 őszén a Néprajzi Múzeum akkori osztályvezető-helyettese, dr. Morvay Pé-
ter hivatalosan elrendezte, hogy néprajzi szakkört vezessek. Akkor még csak egyetlen néprajzi pá-
lyázat állt mögöttem, hiszen zenei vonalon fejtettem ki addigi munkásságomat. Mégis megkap-
tam a megbízást ehhez a számomra még elég ismeretlen területhez. Aztán munka közben, tanít-
ványaim sokoldalú érdeklődésének ösztönző hatása alatt tanulva-tanítva dolgoztam bele maga-
mat a szellemi és tárgyi néprajzba. 

Azt mindjárt láttam, hogy akkor tudom hallgatóim érdeklődését felkelteni, ha egyéni hajlama-
ikhoz, képességeikhez szabom a nekik szánt feladatot. így adtam néprajzi könyveket olvasásra, 
melyből könyvismertetéseket tartottak; gyűjtőfeladatokat, amelyekből pályamunkákat írtak. Na-
gyon fontosnak tartottam a személyes példaadást, ezért gyakran mentem ki tanítványaimmal falu-
ra és megmutattam, hogyan gyűjtök. Azután ők is elindultak. Elláttam őket a Néprajzi Múzeum 
kérdőíveivel, gyűjtési útmutatóival. Ha valakinek már elegendő anyaga volt, megbeszéltük, ho-
gyan lehet abból tanulmányt készíteni. A többszörösen bírált, javított munkákból lettek azután 
azok a dolgozatok, amelyek a különböző pályázatokon is sikerrel állták meg a helyüket. Először a 
Néprajzi Múzeum pályázatain indultunk. Az is megesett, hogy amikor ezen a pályázaton magam 
is nagydíjat kaptam, ugyanakkor egyik tanítványom kapta az országos 3. díjat. Az övének talán 
még jobban örültem, mint az enyémnek. Aztán lehetőség nyílott, hogy a pedagógusképző intéze-
tek országos szakmai konferenciáján is részt vegyünk pályázatainkkal. Sok díjat hoztak el innen is 
tanítványaim. Majd a szakkörök tudományos diákkörökké alakultak. Változott a név, de a munka 
ment tovább. Sőt a néprajzi munka honismereti munkává bővült. Területeink is mindig szélesed-
tek. Művelődéspolitikai kérdésekkel, munkásfolklórral is foglalkoztunk. Nyomdászhagyományok 
gyűjtése közben vettük észre, hogy a szokások (ú.n népszokások) nemcsak a falusi környezetben 
színesítik, teszik emberibbé, melegebbé az életet, hanem városon vagy akár üzemekben is. Példá-
ul a régi győri nyomdában, amikor még kézi szedéssel dolgoztak - ami igen nagy figyelmet köve-
telt - , nem lehetett hangosan szólni a szedőhöz, mert kizökkent a munkájából. De ha tüsszentett, 
mégis illett tudomására hozni, hogy, „kedves egészségére!"A szó helyett ilyenkor hármat koppan-
tottak a reális peremén, ami ezt, a ki nem mondott jókívánságot jelentette. 

Munkánk - erről könyvtárnyi anyag tanúskodik - igen sokrétű. Részt vettünk a magyar nép-
hit-atlasz kérdőíveinek kitöltésében, a földrajzi nevek, a hagyományos paraszti gazdálkodás, a né-
pi építkezés, a táplálkozás, a halászat, a kendermunka, a viselet, a hímzés, a díszítőművészet em-
lékeinek gyűjtésében. írtunk régi tanítókról, iskolákról, kórusokról, paraszti és munkásművelés-
ről, textilgyári munkások régi és mostani életéről. A nagy évfordulók igen jó alkalmat adtak arra, 
hogy elinduljunk nagy íróink, nagy államférfiaink nyomában, vagy számba vegyük a felszabadulás 
óta elért eredményeinket. Munkánk kiterjedt a nemzetiségi hagyományok gyűjtésére, ápolására 
is. Különösen szép horvát népzenei és szokásanyagot gyűjtöttek hallgatóink melyből a gyűjtés 
színhelyén többször hangzott el előadás is a Magyar nyelv hete rendezvénysorozatában. 

A gyűjtött anyagot igyekeztünk mindig közkinccsé is tenni. Az elkészült munkákból előadáso-
kat tartottunk, nemegyszer rádióadás is kerekedett belőle. Kiállításokon mutattuk be a tárgyi 
anyagot, melyet végzett tanítványaink kiállításai követtek kint a munkahelyeken. Volt, hogy kiállí-
tásunk megnyitójára meghívtuk azokat, akiktől népdalt gyűjtöttünk. Előálltak és a megnyitó kö-
zönsége előtt is elénekelték dalaikat. Amikor pedig kórusunk vonóskísérettel - feldolgozásban -
is megszólaltatta dalaikat, a könny is kiesett szemükből. De kimentünk gyakran a falvakba is, ahol 
gyűjtöttünk és visszavittük a népnek, amit tőle kaptunk. Ilyenkor nemcsak a közönség meghatott-
ságát volt jó látni, hanem azt is, hogy leendő pedagógusaink hogyan döbbentek rá a honismereti 
munka értelmére, hogyan érezték meg a közművelődési munka szépségét. 

A közkinccsé tevést szolgálja házilag szerkesztett stenciles lapunk, amelyben részleteket köz-
lünk a legjobb munkákból. Nagyobb nyilvánosságot a veszprémi múzeum kiadványaiban kaptunk. 

A közkinccsé tevésben segít a tudományos diákkör mellett népdalkórusunk is. Nemcsak a 
gyűjtött népdalok újbóli megszólaltatásával, az évfordulók aktuális zenei anyagának tolmácsolá-
sával teszik mélyebb hatásúvá honismereti munkáinkat, hanem népszokásaink színpadra vitelével 
is. Ez a munka nemcsak a feledésbe merülő szokásaink új körülmények közötti továbbélése miatt 
jelentős, hanem azért is, mert szokásaink megtanulása, újbóli átélése összetartó, tevékeny közös-
séggé forrasztja a résztvevőket. Valaha ott alakult ki szokás, ahol erős volt az emberi közösség. 
Most a fordítottja is megtörténhetik: az új körülmények között felélesztett, megjátszott szokás te-
remti meg az emberi közösséget 
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BESÍR ANNA 

Bajai tapasztalatok és távlatok 
a tanítójelöltek néprajzoktatásában 

1. Az 1998-1999-es tanév második félévétől került bevezetésre intézményünkben, a bajai Eöt-
vös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán a néprajz tantárgy oktatása a magyar műveltségterüle-
tű hallgatók számára. 

Ennek a tantárggyá lett ismeretanyagnak a színvonalas oktatására - véleményem szerint - még 
sok tekintetben fölkészületlenek vagyunk. Nincs az iskolánkban folyó képzés számára igazán 
használható és jó jegyzetünk, szöveggyűjteményünk. Az Ethnographia című folyóirat megrende-
lése folyamatban van, a könyvtár szakirodalmának bővítése, frissítése is folytatásra vár. Mind-
emellett a heti egy órában és a mindössze egy fél évig tartó képzés szép feladat a tárgyat oktató 
számára. 

Most, hallgatóimmal közösen szerzett első tapasztalataimról szeretnék beszámolni. Mivel a 
képzés négy éves időtartama alatt sem ezt megelőzően, sem ezután nem tanítottunk néprajzi is-
mereteket, elsősorban tudománytörténeti áttekintést kívántam adni számukra olyan fontos alap-
fogalmakról, mint hagyomány, a néprajz eredete, szerepe stb. tisztázása érdekében. Bemutattam a 
néprajzkutatás legnagyobb egyéniségeit és a kutatás főbb területeit. Kiemelten kezeltem a mód-
szertani kérdéseket és az oktatásban lévő lehetőségeket. Mivel szűk időkeret állt a rendelkezé-
semre, nem találtam szerencsés megoldásnak egyetlen kiemelt terület ismertetését (mint pl. a 
folklór anyagát). Leendő tanítói munkájuk során ugyanis a néprajz több területével kerülhetnek 
kapcsolatba. 

A félév végére önálló néprajzi gyűjtőmunkát kértem a hallgatóktól. A munkát lakóhelyük lehe-
tőleg eddig föltáratlan értékeiből kellett elvégezni. 

A negyedévesek első reakciója döbbenetes volt. A feladatot túl nehéznek tartották. Félév vé-
gén megfogalmazták ennek a félelemnek a valódi okát: a néprajz tudatukban élő zűrzavaros fogal-
mát. Még a falun élők is úgy gondolták, hogy a néprajzi adatokért távoli vidékre, valahová Erdély-
be vagy a Palócföldre kell utazniuk. Ismeretlen volt a feltárható területek sokfélesége is. 

A választott témákat személyre szabottan választhatták meg. Legnagyobb megdöbbenésükre 
sem témáért, sem adatközlőkért - sok esetben - még a szomszéd faluba sem kellett utazniuk. A 
téma ugyanis karnyújtásnyira volt tőlük. Félév végén egyikük megjegyezte, hogy „igazából gyűjtés 
közben derült ki a téma gazdagsága, sokfélesége és izgalma". Igényeiket is megfogalmazták: a na-
gyobb óraszámra, néprajzi múzeumok, skanzenek látogatására, munkacsoportos gyűjtőmunkára 
és az ezt követő beszámolókra, táncházak, fazekasműhelyek látogatására, a főiskolánkon elkészí-
tett írásos munkák gyűjteményes kiadványaira, egy leendő iskolai néprajzi múzeum anyagának 
összegyűjtésére. (Ennek anyaga a főiskola hallgatói által összegyűjtött értékek lehetnének, meg-
célozva a Dél-Alföld népének életére vonatkozó forrásokat.) 

2. A hallgatók gyűjtőmunkáiról 
A negyedéves hallgatók többsége még nem végzett néprajzi gyűjtőmunkát, így a módszereket 

is ki kellett tapasztalniuk. Legtöbbjük az interjú módszerével gyűjtötte adatait. A „dokumentálás" 
- magnóra rögzítés, fénykép, másolatok készítése, tárgyak behozatala - csak kezdetleges fokon 
működött még. 

Amit viszont nagy értéknek tartottam ezekben a munkákban, az a személyes néprajzi tapaszta-
latszerzés; a szakirodalom tanulmányozása; a dolgozatok többsége eredeti gyűjtött anyagokról 
számol be; a hallgatók közlik az adatközlők nevét, a gyűjtés körülményeit; megfogalmazzák a 
néprajz - saját véleményüket is magában foglaló - szerepét, helyét; többen is említik a leendő ta-
nítói munkájukhoz kapcsolhatóságot. 

Az elkészült 29 dolgozat témája szerint a következőképpen oszlik meg: vegyes néprajzi adatok 
feldolgozása (2), a néprajz és oktatás kapcsolatáról szól (3), az anyagi kultúra hagyományairól 
(4), a szellemi néprajzkutatás valamelyik konkrét területéből hoz adatokat (8), a társadalmi nép-
rajz témáiból válogat (12). Figyelemre méltó ez utóbbi aránya. Meglehet, épp a társadalmi nép-
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rajz témabősége okozta ezt a dominanciát, de az sem kizárt, hogy a tanítójelöltek társadalmi kér-
dések iránti fogékonyságának köszönhető, pl. az, hogy hagymakertészek életút-feldolgozásától a 
fajszi fokgazdálkodás helyi állapotáig, az egykéző családok születésszabályozó manővereitől a le-
ányvásár és a májusfa-állítás máig megőrzött változatáig széles volt a választott témák skálája. 

A hallgatókat én magam is arra biztattam, arról írjanak, amihez valódi adataik és ismereteik 
vannak, amiről a legtöbbet tudnak, amiből a legtöbbet megéltek. Úgy tapasztaltam, hogy munká-
jukhoz az örömöt épp ez a személyes kötődés adta meg. 

A dolgozatok témái: Májusfaállítás Géderlakon, Öregcsertőn; Jeles napok Szeremlén; Paks és 
környéke népi használati tárgyai; Életút - önéletrajzi emlékirat alapján; Életút - interjú alapján: 
hagymakertész, uradalmi cseléd; Fájsz község története; Pusztaszabolcs évkönyve; A pécsváradi 
leányvásár; Kecel ételei, étkezési szokásai; Bajai népszokások és babonák; A Mayossa nép-
táncegyüttes és lakodalmas szokások Kiskunmajsán; A Bolyban élő nemzetek és felvidékiek lako-
dalmas szokásai; Lakodalmi szokások Nagykőrösön; Népi gyógymódok, varázslatok Harka-
kötönyben; A mélykúti Szederinda Citerazenekar; Születéssel kapcsolatos szokások és hiedelmek 
Sükösdön; Makó város népi énekes gyermekjátékai; Kalocsai gyermekjátékok; Betlehemezés 
Tázláron; A párválasztás, házasság és születés szokásrendje Nak községben; A húsvéti tojás és a 
hozzá kapcsolódó szokások hiedelmek; Szabadszállási népszokások; Motívumok a halasi csipké-
ben; Tanterv-elemzés a néprajz szempontjából a Garai Altalános Iskolában, a Budapesti Tomori 
Pál Altalános Iskolában; A Szolnoki Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola Pedagógiai Program-
jában megvalósuló néprajzoktatás; A Duna menti folklórfesztivál Kalocsán. 

3. A NAT által a néprajzoktatás számára nyújtott lehetőségekről 
A hagyományos tantervekkel összehasonlítva szembeötlő a NAT néprajzi értékekre irányított 

figyelme. A műveltségterületek közül különösképpen az anyanyelv és irodalom, az élő idegen 
nyelv, az ember és társadalom, a művészetek területén fordít nagy figyelmet a népi hagyomány-
ápolásra, de az életvitel és gyakorlati ismeretek, illetve a testnevelés és a sport is tág teret teremt 
számára. A NAT adta lehetőségek mélyebb elemzésére itt most nem vállalkozom, csupán a há-
rom - ebből a témából készült - dolgozat néhány érdekes észrevételéből szeretnék idézni. 

A budapesti és szolnoki iskola tanterv-ismertetőjéből elmaradt az értékelés, a személyes véle-
mény. A Garai Altalános Iskoláról készített munka viszont tanulságosabb. Az iskola és a falu sajá-
tos arculatának ismertetése magyarázó funkciót tölt be a soknemzetiségű Gara község iskolájá-
nak helyi tantervéhez. A német és horvát nyelvoktatást fölvállaló iskola kiemelt jelentőséget tulaj-
donít a népismeret oktatásának, tantárgyakba illesztésének. Az összehasonlító néprajz elemi is-
meretei jelennek meg, pl. a nemzetiségi népismeret oktatása során, amikor a hasonló és az eltérő 
szokásokat vetik egymással össze. A garai iskola dicséretes törekvése az újabb adatok gyűjtésére 
való ösztönzés. 

A tanulók „végezzenek kutatásokat német és horvát területen, hogy hasonló tartalmú köz-
mondások élnek-e a német, illetve a horvát nyelvben is".1 

4. A néprajzoktatás felelősségéről 
Biztató az a kezdeményezés, ami a NAT kapcsán a helyi tantervekben elindulni látszik. Úgy 

gondolom - főként a tanítóképzés területén - a szemléletváltásra mindenképpen szükség van. 
Amíg a XX. század embere az elkülönülés, az individuum, az egyéni haszonszerzés irányába ha-
ladt, várhatóan egyre nagyobb igény születik meg bennünk a XXI. század küszöbén egy felelősebb 
gondolkodásmód egy közösségibb magatartásmód iránt. A globálisabb gondolkodásmód nagyobb 
empátiát követel tőlünk mások kulturális értékeiért. Ezekből a feladatokból a néprajznak is jut 
mindenképpen, amennyiben önmagunk és mások megismerésében adhat segítséget. „A néprajz-
oktatás - írja Andrásfalvy Bertalan - lehetne a népek egymás közti megbecsülésének legtermésze-
tesebb és legeredményesebb útja ..."2 A kulturális értékekre vigyázó néprajz tisztelni tanítja meg 
az embert! A különféle kultúrák megismerése még sohasem vezetett agresszióhoz, idegengyűlö-
lethez. 

Hiánya viszont annál inkább! 

1 Garai Helyi Tanterv 2. oszt 
2 Andrásfalxy Bertalan: Magyar népismeret. 1994. 26. old. 
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A hagyományőrzés - mint több hallgatóm írta - közösséget fenntartó erő is egyúttal. Olyan 
erő, amely sok esetben az írott törvényeknél is erősebben hat ránk. 

A bajai Eötvös József Főiskola magyar nyelv és irodalmi műveltség területén tanuló hallgatók 
és a magam első próbálkozásai után, remélhetően jobb, eredményesebb munkák fognak még 
megszületni. 

Az adatokhoz nem jutó, kudarcot valló tanítójelölttől a munkájával megelégedettig talán vala-
mennyien gazdagabbak lettek tapasztalatokban az első néprajzi kutatómunka által. Leendő taní-
tói munkájuk ennek az első lépésnek a folytatását kívánhatja már meg, és ha más nem is, de talán 
a főiskolai próbálkozás öröme megmarad bennük. 

Irodalom: Andrásfahy Bertalan: Magyar népismeret (egységes jegyzet, 2. változatlan kiadás) Nemzeti Tan-
könyvkiadó. 1994. - Garai Helyi Tanterv. - Gondolkozz globálisan, élj felelősségteljesen! In: Profit, 1999. 2. 
sz. 6-8. old. - Liszka József: Agas-bogas fa. Bratislava. Madách Kiadó. - Bp. Móra. 1986. - NAT Nemzeti 
Alaptanterv. Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Korona Kiadó. Debrecen. 1995. - Voigt Vilmos: Folk-
lór és szociolingvisztika. In: Hajdú Mihály (szerk.): A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása II. Tankönyv-
kiadó. Bp. 1988. 

DIENES DÉNES 

A honismeret a lelkészképzésben 
a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémián 
A magyarországi református lelkészképzés több évszázados hagyományokat hordoz. Ez a tény 

a gyakorlatban kettős meghatározottsággal van jelen. Egyrészt a „megszentelt", vagyis az idő pró-
báját kiállt tradíciók gazdagítják a teológiai képzést, másrészt a következetes érvényesítésük nem 
csekély tehertétellel jár, elsősorban a képzésben részt vevő hallgatók számára. 

A hagyományos képzési struktúra fenntartása a „tiszteletes és tudós lelkipásztor" klasszikus 
tételében szemlélhető leginkább. A boldog középiskolás éveket éppen hogy maga mögött hagyó 
diák már az első, alapozó évben két olyan „kemény eledellel" tápláltatik, mint a bibliai héber és 
görög nyelv, méghozzá nem csak felületes, általános, amolyan barátkozó viszonyban, hanem meg-
lehetősen szigorú elvárások érvényesítésével. Egy esztendő múltán csatlakozik hozzájuk a harma-
dik klasszikus nyelv, a latin. Ezeket azután - különösen az első kettőt - még csak nem is hagyhatja 
maga mögött a sikeres vizsgát követően, mert az exegézis tantárgyban a képzés során minden fél-
évben találkozik velük. Mindezek beleágyazódnak az egyház történetének folyamán különféle 
diszciplínákra felosztott, enciklopédikus ismeretek átadására és elmélyítésére törekvő elméleti-
és gyakorlati teológia rendszerébe. A hagyományos tantárgyak olyan széles ismeretanyagot ölel-
nek fel, hogy önmagukban is komoly feladat elé állítják a teológiai hallgatót. Miután azonban az 
egyház lételeme a misszió, a világ felé való felelősségteljes és hatni akaró odafordulás, a lelkész-
képzés nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a tudományágakat, amelyeknek szintén van monda-
nivalójuk az emberről és az emberhez. Ezeket a maga szempontjából nem csak kritikai interpre-
tációban ismerteti a Teológia a képzés során, hanem ismeretként igyekszik a gyakorlati lelkipász-
torkodás javára át is adni. Ma már nem igen kérdőjelezi meg senki, hogy a valláspedagógia, pszi-
chológia, mentálhigiéné és szociológia jelenléte a lelkészképzésben nagyon is a helyén van. Vi-
szont ezek a tárgyak szinte észrevétlenül, a modern lelkipásztorkodás előtt tornyosuló feladatok-
ra adott válaszként váltak a képzés részévé, anélkül, hogy a hagyományos diszciplínákból adódó 
ismereti igényeket nyíltan korlátozták, vagy limitálták volna. Márpedig a XXI. század diákjainak 
szellemi befogadó képessége nem nőtt egyenes arányban az elsajátítandó ismeretek halmozódá-
sával. Mindebből következik, hogy valamiféle látens harc folyik a Teológián oktatott tantárgyak 
között, mely küzdelem attól függően dől el, hogy milyen szigorú a tanár. Mindezek ismertetése 
pedig témánk szempontjából azért fontos, mert joggal vetődhet fel a kérdés, hol van itt hely, idő 
és energia a honismeret számára? 
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A kérdésre adott válasz első felében a református lelkészképzésben máig meglévő reformátori 
örökségre kell felhívnom a figyelmet. A reformáció kérdése a maga alapvető mivoltában nem 
pusztán elvont, elvi teológiai problémaként merült fel nálunk, kiegészülve esetleg a klérus morális 
színezetű kritikájával, nem is csupán individuális megközelítésben, hanem feleletként a történel-
mi helyzetből eredő válsághangulatra. Nem egyszerűen az egyházért aggódó, üdvösségüket kere-
ső elkötelezett emberek felvetése volt a tan és az élet megtisztítása szükségességének gondolata. 
Reformátoraink a következetesen végbemenő reformációt az ország - ha úgy tetszik a nemzet -
élet-halál kérdésének tekintették. Úgy szólították meg üzenetükkel az egyént, hogy őt és boldogu-
lását nem választották el az ország ügyétől és boldogságától. Míg az alapvető kérdésben Luther a 
maga számára kereste a kegyelmes Istent, addig a magyar reformátorok az ország számára is meg 
akarták találni Ót. A református lelkész ma sem lehet közömbös népe sorskérdései iránt, ha hite-
lesen akarja megszólítani a rábízott üzenettel annak tagjait. Ebben az értelemben a honismeret 
elkötelezettséget jelent az iránt a nép és nemzet iránt, amelynek közösségében a lelkipásztor elhí-
vását kapta. 

A református lelkészképzésben viszonylag jelentős hangsúllyal szerepel az egyháztörténet ok-
tatása. Patakon ez 10 szemesztert fog át. Ennek mintegy harmadát tölti ki az egyetemes - tulaj-
donképpen európai - , míg kétharmadát a magyar protestáns egyháztörténet. Két félévben kerül 
előadásra a pataki kollégium története, amely bevallottan az elkötelezés - de nem a fanatizmus -
szolgálatában áll. Az „Anya Oskola" olyan nagy hagyományokkal, kiemelkedően jelentős múlttal 
rendelkezik, hogy históriájának előadása önmagában is jelentős a honismeret kérdésének össze-
függésében. A hazai református lelkészképzésben az önálló tantárgyként megjelenő kollégium-
történet - legjobb tudomásom szerint - pataki sajátosság. 

Jelen van és hat a közvetlen pataki hagyomány is. Sárospatakon az 1931/32-es tanévben indult 
meg az ún. faluszemináriumi munka a szociológiai érdeklődésű teológiai hallgatókkal, Újszászy 
Kálmán professzor vezetésével. A szeminárium jellegét meghatározta, hogy a pataki lelkészjelöl-
tek döntő többsége falun végzendő szolgálatra készült, lévén a Tiszán inneni református egyházvi-
dék Trianonban minden városát - Miskolcot, Egert és a fél Sátoraljaújhelyt kivéve - elvesztette. A 
célkitűzések között igen hangsúlyosan szerepelt, hogy a szemináriumi munka közben, annak se-
gítségével, a diákokban olyan helyes magatartás alakuljon ki, amelyet mint leendő lelkészektől a 
nemzet, az egyház és a falu megkíván. Arra is céltudatosan igyekeztek, hogy alkalmasakká válja-
nak a faluban rejlő szellemi és tárgyi értékek mentésére. A teológusok itt megkapták azokat az 
alapokat, amelyre építkezve a szociológia, szociográfia vagy etnográfia területén tovább képez-
hették magukat. Az elméleti munkával párhuzamosan gyakorlati foglalkozásként a Bodrogköz, 
Hegyalja és Hegyköz és más Tiszán inneni régió falvaiban kutató- és gyűjtő utakat szerveztek. E 
munka során felhalmozódott, rendkívül jelentős anyag jól rendezetten a Tudományos Gyűjtemé-
nyek Adattárában a kutatók - és nem utolsó sorban az ismét megindult (1991) lelkészképzés kö-
vetkeztében - a pataki teológusok rendelkezésére áll. 

Az 1930-as években elkezdett és hagyománnyá szilárdult, majd a református kollégium erősza-
kos felszámolásával (1951-1952) egy időre megszűnt szép munka elevenedett meg az 1998/99-es 
tanévben az Egyháztörténeti- és a Gyakorlati Teológiai Tanszék keretein belül megalakult Falu-
szeminárium Kutatóintézet létrejöttével. A harmincas évek foglalkozásainak tanulmányozása 
után a hallgatók az akkor feltárt adatok tükrében gyakorlatilag is megvizsgálják az egykori elődök 
által kutatott települések életében végbement változásokat. Egy-egy tanévben 10-15 hallgató ve-
szi fel általában ezt a szemináriumot, azaz a teológusok 8-12%-a. 

Könnyen tűnhet úgy, hogy a lelkipásztori munka és a honismeret közötti hídépítés erőltetett. 
Éppen abból következően, amit fentebb a lelkipásztori hivatásra készülés sokrétűségéről írtam, 
felvetődhet a gondolat, hogy vajon nem felesleges teherként nehezedik-e a lelkész vállára a honis-
mereti munka elvárása, az amúgy is számos gonddal járó munkája közben? Évtizedekkel ezelőtt 
Újszászy Kálmán megállapította, hogy a lelkipásztor munkájának abban van alapvető akadálya, 
ha nem ismeri kellőképpen azokat a tényezőket, amelyek annak a közösségnek szemléletét, ke-
gyességét, gondolkodását formálták, amelyben hivatását végzi. „Az a sokszor panaszképpen el-
hangzó megállapítás, amely az elmélet és a gyakorlat másságát hangsúlyozza, gyakran éppen 
olyankor születik meg a lelkipásztor ajakán, amikor a magában hordott, és benne legtöbbször teo-
lógiai tanulmányai alatt kialakult kép szembe találja magát a valósággal, amelynek sokszor merő-
ben ismeretlen, sőt idegen vonásai a lelkipásztor munkáját és őszinte szolgálni akarását zavarja, 
sőt sok esetben meg is gátolja. Ez az a pont, ahol a magyarrá tevő tényezők kutatásának a szüksé-
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gessége nyilvánvalóvá lesz..." (A lelkipásztor mint hungarológus). A magyarságismeret az ered-
ményes lelkipásztorkodásnak nem jelentéktelen előfeltétele tehát. (Ezen a ponton legyen szabad 
személyes indíttatásomra utalnom: úgy váltam egyháztörténésszé, hogy lelkésszé szentelésünkre 
készülve, meghallgattam Újszászy Kálmán előadását a gyülekezet múltja kutatásának alapvető 
fontosságáról, és elhatároztam, hogy a hallottak értelmében igyekszem hivatásomat betölteni.) A 
honismereti munka egyáltalán nem vonja el a lelkipásztort a jelen feladataitól - mint ahogy a gyü-
lekezettörténeti kutatás elhanyagolását indokolni szokás. Újszászy azt is világosan kifejezte, hogy 
a honismeret nem ábrándos múltba révedés, hanem: „a mindenkori jelent is magába foglaló isme-
retanyag. A honismeret egyáltalán nem pusztán emlékek gyűjtése; a múlt mellett a jelen ismeretét 
is magában foglalja, tartalmazza. Voltaképpen ez a hangsúlyos anyagában. Sőt, a honismeret 
olyan ismeretanyag, amely a jövőt is meghatározza, elénk vetíti..." (Gondolatok a honismereti 
munka jelentőségéről). Újszászy megállapításainak szellemében tehát a honismereti munka a lel-
kipásztor számára nem „passzió, hobby", hanem felelősségét és kötelességét ébren tartó és folya-
matosan erősítő, őt a közügyek emberévé formáló tevékenység. Ha ugyanis szolgálati területét a 
múlt-jelen-jövő összefüggéseiben vizsgálja, szerzett ismeretei segítésre, szolgálatra, a negatívu-
mok kiküszöbölésére és a pozitívumok erősítésére sarkallják. A református lelkipásztor pedig 
nem húzódhat az individualizmus kényelmes csigaházába, hanem céltudatosan, „a szó igazi értel-
mében a polis, a köz szolgájává, politikussá, aki él s - ha úgy jön - meghal azért, amit csinál" - kell 
válnia. (Gondolatok a honismereti munka jelentőségéről). 

Irodalom: Barcza József (és mások, szerk.): A Magyarországi Református Egyház története 1918-1990. Sá-
rospatak 1998. -Balassa Iván (és mások, szerk.): Újszászy Kálmán Emlékkönyv. Budapest-Sárospatak 1996. 

VIRÁGNÉ JUHÁSZ NYITÓ KLÁRA 

Tanító szakos főiskolai hallgatók 
néprajzi tájékozottsága 

Ének-zenét és néprajzot tanítok. Amikor a néprajz szakot választottam nem is gondoltam, 
hogy milyen jó hasznát veszem, és milyen sokrétűen tudom felhasználni munkám során a népi 
kultúra ismeretanyagát. A gyakorlatban szerzett tapasztalataim elkötelezett hívévé tettek a nép-
rajzi szakemberek azon csoportjának, akik a néprajz tanításának közoktatásban való megjelené-
sét szorgalmazták. Az eredmény az lett, hogy többszöri átdolgozás után az 1998-as NAT-ban a 
Hon- és népismeret, mint közös követelmény megjelent, majd 2001-ben a Kerettanterv két tan-
tervi modullal gazdagította az általános iskolákban tanítható tantárgyak számát ötödik és hatodik 
osztályban. (Hon- és népismeret, Hagyományismeret) 

Örülünk, hogy a magyar népi kultúra része lett annak az ismeretanyagnak, amit az általános is-
kolákban megszerezhetnek a tanulók, de az iskolák fontos problémával találták szembe magukat: 
ki fogja tanítani a hon-és népismeret vagy a hagyományismeretet? Két megoldás érvényesült: lel-
kes tanítók, tanárok vállalták ezt a feladatot, akik elhivatottságot éreztek e téma iránt, vagy olyan 
pedagógusok, akiknek óraszámproblémájuk van. 

Egyik megoldás sem optimális. A kollégák munkája mindenképpen értékelendő, dicsérendő, 
de a helyzet megoldást kíván. 

Az általános iskolai tantárgyaknak és így a főiskolán oktatott tárgyaknak is - kevés kivétellel -
van valamilyen szinten néprajzi vonatkozása. Többek között 

• a vizuális neveléshez kapcsolódó tantárgyaknak, 
• az ének-zenének, 
• a testnevelésnek, 
• az olvasásnak, az irodalom-anyanyelvnek, 
• a környezetismeretnek. 
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Amikor 1997-ben elkezdtem a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán a társada-
lomnéprajz tanítását, megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne felmérni, megismerni a hallgatók 
néprajzi ismereteit. Több okból is! Az Európai Unióhoz való csatlakozás Magyarország számára 
nagy lehetőség, ugyanakkor számtalan feladatnak kell megfelelnünk: a csatlakozás korszak- és 
kultúraváltást is maga után von. A mi kis országunknak meg kell tanulnia egy nagyobb egységben 
- az egyesült Európában - élnie. E globalitásra törekvő világban fontos, szem elől nem téveszthe-
tő szempont lett a nemzeti identitás, a hagyományok továbbadása, a nemzeti kultúra őrzése. 

Ezeknek csak akkor tudunk megfelelni, ha a család és az iskola céltudatosan, tevékenyen részt 
vesz a népi kultúra továbbörökítésében, ami a lehető legjobb „eszköz" az identitástudat kialakítá-
sára is. A magyar általános iskolák oktatási anyagában gyakran találkozunk a magyar népi kultúra 
jelenségeivel, melyek - sajnálatos módon - sokszor nem nyernek megfelelő magyarázatot. Veszé-
lyeztetve ezzel azoknak a kollektív értékeknek a megszűnését, melyek több mint ezer évig jelle-
mezték a magyar kultúrát. 

Vajon fiatal kollégáink elég felkészültek-e erre a feladatra? 
Vizsgálatom során választ kívántam kapni arra, hogy tanító szakos hallgatóim a magyar népi 

kultúra területén menyire járatosak. Kérdéseimet azokból a témakörökből választottam, melyek 
az általános iskolák alsó tagozatos tananyagában előfordulhatnak. A kérdőív összesen 19 kérdést 
tartalmaz, ebből 5 foglalkozik szorosan a folklórral. A kérdőívet először 1998-ban töltötték ki a 
SZIE Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Kar tanítószakos hallgatói. A felmérés megismétlésre 
került 2000-től 2004-ig. A felmérésben összesen 439 hallgató vett részt. 

1. kérdés: írjon le annyi népi gyermekjáték címet amennyire emlékszik 
A válaszokból jól követhető, hogy a hallgatók mennyire nem ismerik a népi gyermekjátékokat. 

A felmérések adatait összegezve megállapítható, hogy a 439 válaszadó közül 173-an nem válaszol-
tak erre a kérdésre, 168-an pedig mindössze 1-3 gyermekjáték címét tudták felsorolni. Kevés 
azoknak a száma, akik négynél több gyermekjátékot ismernek. A vizsgált hat esztendő alatt csak 
négyen tudtak 10 vagy 10-nél több játékcímet felsorolni. Ezek az eredmények azért is lehangoló-
ak, mert a magyar népi gyermekjátékok az óvodai és az általános iskolai oktatás kezdő időszaká-
ban is nagyon koncentráltan jelen vannak. A problémát az okozhatja, hogy a népi gyermekjáték-
okban felelevenedő régi paraszti világjelenségei a mai óvodákban és iskolákban tanító pedagógu-
sok számára is sok tekintetben ismeretlenek, így ezek magyarázat, értelmezés nélkül maradnak. 

2. kérdés: Ki a garabonciás? 
A hallgatók túlnyomó része nem tudja, hogy a garabonciás népi hiedelemalak. Pedig az általá-

nos iskolai tananyagban előforduló mesék, mondák szövegében a hallgatók találkoznak a gara-
bonciás személyével. Vajon a fiatal tanítók hogy tudnak majd válaszolni kisdiákjaik garabonciás-
sal kapcsolatos kérdéseire? Ha a vizsgált időszak összesített adatait nézzük, akkor a válasz aligha 
kérdéses, hiszen 354-en válaszoltak helytelenül és csak 85-en helyesen. A helyes válaszok aránya 
némi emelkedést mutat az évek során, de az eredmény így is lehangoló. 

3. kérdés: Mi a lidércfény? 
E kérdésre adott helyes válaszok száma 1998-hoz képest jelentősen romlott, vagyis egyre keve-

sebben ismerik ezt a jelenséget. Pedig egy leendő tanítónak felkészültnek kell lennie a folklór te-
rületén is, hiszen a lidércfény is a népi hiedelemvilág fontos eleme. Mesék, mondák szövegeiben 
találkozhatunk vele. A kapott eredmények alapján azt kell mondanunk, hogy fiatal kollégáinknak 
pótolni kell ilyen jellegű ismereteiket. 

4. kérdés: A felsorolt hét népszokás a naptári év mely időszakában van ? 
A népszokásokkal kapcsolatos kérdések érdekes eredményeket mutatnak. A kérdésre a vizs-

gált hat év során csak hat hallgató válaszolt helyesen. Többségük mindössze 1-4 népszokást tu-
dott megfelelő évszakhoz kötni. A felsorolt népszokások: kiszehajtás, Szent Iván-napi tűzgyújtás, 
bakfazékdobás, vízkereszt, regölés, Gergely-járás, pásztorfogadónap. Sajnos igen nagy azoknak a 
száma, akik egyáltalán nem adtak választ a feltett kérdésekre. Pedig az általános iskolai alsó tago-
zatos 1-4 osztályos oktató-nevelő munkában kiemelkedő szerepe lenne a népszokások tanításá-
nak. A hagyományőrzésen túl kiválóan alkalmazhatóak az ének-zenei nevelés és a drámajáték te-
rületén is. A zene, a tánc, a dráma ötvöződik ezekben a naptári ünnepi szokásokban és fontos sze-
repet kaphatnának a személyiségnevelésben is. 
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5. kérdés: A felsoroltak közül melyek tartoznak a farsangi népszokások közé? 
A farsangi népszokások ismerete is lehangoló. A felmérésben résztvevők több mint a fele nem 

tudta kiválasztani a felsorolt népszokások közül azokat, amelyek a farsangi időszakban voltak jel-
lemzőek magyar nyelvterületen. Ezek a következők voltak: három-király járás, betlehemezés, lá-
nyok vasárnapja, zöldág járás, tuskóhúzás, balázsjárás, kakascséplés. A hat év során 8 diák tudott 
pontos választ adni erre a feladatra, és sajnálatos módon a megkérdezettek majdnem ötven száza-
léka pontatlanul vagy egyáltalán nem válaszolt erre a kérdésre. Hasznos lenne, ha diákjaink meg-
ismernék, hogy nagyszüleik, dédszüleik, milyen módon szórakoztak farsang idején. Nem felélesz-
teni, feleleveníteni kellene ezeket a szokásokat, csak tudni kellene róluk, hogy voltak, s hogy az 
egykori farsangok elképzelhetetlenek nélkülük. 

Önálló kérdésben kerestem a választ arra, hogy a hallgatók néprajzi ismereteiket milyen for-
rásból szerzik. A diagramon látható eredmények jól mutatják, hogy az iskola, a család fontos, bár 

8. ábra A fenti kérdésekkel kapcsolatosan hol szerezte az ismereteitfa teljes 
minta alapján) 

• A z iskolában • Családban • Olvasmányaiban • A lakóhelyen 

• Barátaitól • Egyéb • Nem nevezte meg 

korántsem megfelelő szerepet tölt be a hagyományos népi kultúra továbbadása területén, de fi-
gyelmet érdemlő a hallgatóknak az a száma (123), akik az „egyéb" kategóriát jelölték meg ismere-
teinek forrásaként (média). Elgondolkoztató az az eredmény is, amely azt mutatja, hogy a meg-
kérdezett 439 hallgató közül csupán 14 szerzi ilyen jellegű ismereteit olvasmányaiból. Holott a 
magyar irodalom klasszikusainak írásaiban - gondoljunk csak Petőfi, Arany, Jókai, Mikszáth, Mó-
ricz, Tamási és mások műveire - sokat olvashatunk a magyar népi kultúra jelenségeiről. 

Ének-zenét, társadalomnéprajzot tanítok, és hagyományismeret fakultációt vezetek a SZIE 
Jászberényi Főiskolai Karán. Mindennapi munkám során, ha felteszek egy-egy gyermekdal, nép-
dal mese tartalmával kapcsolatban kérdést, hallgatóim kerek szemmel, kérdőn néznek rám, pedig 
hasonló kérdéseket jövőbeni munkájuk során ők is fognak tanítványaiktól kapni, hiszen az új év-
ezredben felnövő gyermekek számára a magyar paraszti kultúra világa - munkarendje, szokás-
rendje, eszközei, jelképei - ismeretlenek. 

Nekünk, főiskolai oktatóknak - akiknek módjuk van felhívni hallgatóink figyelmét népi kultú-
ránk szépségére, meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a néprajzok-
tatást úgy, hogy a tanító szakos főiskolai hallgatók a lehető legtöbb - a gyakorlati munka során jól 
használható - ismeretet kapjanak a magyar néprajz témaköreiből. Önálló műveltségi területként, 
vagy más műveltségi területhez - pl.: magyar nyelv és irodalomhoz, ének-zenéhez - kapcsolódó 
kötelezően választható fakultáció hatékonyan növelhetné hallgatóink érdeklődését és ismereteit 
a magyar népi kultúra terén. 
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A SZAKKOROKBEN 

TIMAFFY LÁSZLÓ 

A szakköri munka megszervezése 
és irányítása 

A történelmi események és a néphagyományok az élet valóságában együtt jelentkeznek. Hely-
történet és néprajz - bármelyiket is kutatjuk egy községben - nem választhatók el egymástól. A 
település fejlődése, pl. a benne élő nép munkájától, szokásaitól vagy a legújabb kori történelmi 
események a nép gazdálkodásának, életszínvonalának, szemléletének változásaitól nem szigetel-
hetők el. Szükségszerű tehát, hogy a történelem-szakkörökben néprajzzal is foglalkozzanak, mert 
ez hozzátartozik a múlt és jelen, az élet teljességének helyes szemléletéhez. 

Az ifjúság érdeklődését a múlt és a jelen nagy változásai iránt ki kell elégíteni. És nem mind-
egy, hogy hogyan! Szervezett munkával, szakszerű irányítással értékes, jó munkát tud középisko-
lás diákifjúságunk végezni, olyant, ami igényét, érdeklődését kielégíti, és a tudományos kutatás 
számára is hasznos. Ezért szükséges a szakköri munka módszeres megszervezése, szakszerű irá-
nyítása. 

A jó szakkör értékes színfoltja az iskola életének. A szakkör pezsgő, eleven tevékenysége viszont 
a jó szervezés és irányítás eredménye. Hogyan induljunk el a kitűzött cél felé? Legfontosabb az 
érdeklődés felkeltése. Ennek több módja lehetséges: színes plakát az iskola hirdetőtábláján; egy 
körözvény felolvasása az osztályokban a tanév első napjaiban, amiben a szakkör célját, évi munka-
tervét ismertetjük a tanulókkal. Leghatásosabb és ennek megfelelően legeredményesebb is a sze-
mélyes ráhatás, egy jó bevezető előadás az iskolai ismeretterjesztés keretében. Én minden tanév 
elején tartok egy-egy témakörről vetítettképes, magnóval, hanglemezzel bőven színesített elő-
adást iskolám tanulóinak, egy este pedig a kollégium lakóinak. Ilyenkor bemutatom a népi gaz-
dálkodás vagy a szokáshagyományok, a népművészet vagy a népköltészet érdekességeit, szépsége-
it, és gyűjtésük, kutatásuk lehetőségeit, hogy aki kedvet érez hozzá, az a szakkörben foglalkozhat 
velük. Az eredmény nem marad el. Az ilyen érdeklődés felkeltésre nemcsak új szakkör szervezé-
sénél van szükség, hanem a régi, jól működő szakkörök esetében is, hiszen a megújítás, felfrissí-
tés, új tagok toborzása minden esztendőben szükséges. Jól működő szakköröknél nagy segítség a 
régi tagok személyes ráhatása, elért eredményük, sikereik ismertetése. 

Bízzuk meg az osztályfelelősöket a jelentkezők összeírásával. Jó, ha van a szakkörnek egy agilis 
titkára, aki összegyűjti a jelentkezőket, kapcsolatot tart velük, az adminisztrációs munkákat végzi, 
kiírja, és az osztályokban kihirdeti a szakköri foglalkozás helyét, idejét. Az adott időpontban pe-
dig kezdődhet a munka! 

Leghelyesebb, ha minden tanévben munkaterv szerint feldolgozunk egy-egy hagyománycso-
portot, hogy diákjaink két-három év alatt helyes szemléletű, egységes képet kapjanak a népélet-
ről. Egyik félévben például bemutathatjuk a népi gazdálkodás, állattartás, közlekedés hagyomá-
nyait, a másikban az élethez fűződő népszokásokat a bölcsőtől a sírig vagy a népmesék, népmon-
dák, népdalok világát. 
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Az egyes szakköri foglalkozásokon a tanár 15-20 perces bevezető ismertetést tart egy-egy rész-
lettémáról. Az ismertetett részletkérdéshez azután hozzászólnak a diákok. Ha van szakköri tag, 
aki már dolgozott az illető témakörben, számoljon be tapasztalatairól, eredményeiről. A többi, 
hozzáteszi otthoni élményeit, ismereteit, a témának a környéken megtalálható lehetőségeit. így 
eleven beszélgetéssé, gyakorlativá válik minden szakköri foglalkozás. A fennmaradó időben a fel-
adatokat osztjuk ki. Tegyünk különbséget kezdők és haladók között, és külön foglalkozzunk azok-
kal, akik már pályamunkát akarnak és tudnak készíteni. 

Kezdő szakkörös diákjainkat vezessük be az adatgyűjtő munkába. Ennek leggyakoribb módja: 
kérdőívek kitöltése. Először könnyű, négy-öt, majd nyolc-tíz kérdőpontból álló íveket adjunk ne-
kik, később részletesebb kérdőívek kitöltését is rájuk bízhatjuk. A kérdőpontokat magunk állít-
hatjuk össze a szakköri foglalkozás kijelölt anyagából vagy más, később sorra kerülő tárgykörből. 
Különbséget tehetünk lányok és fiúk érdeklődési köre szerint is. Lányoknak pl. bölcsődalokról, 
gyermekjátékokról, mondókákról, régi ételek elkészítéséről, viseletről adjunk kérdőpontokat. Fi-
úknak a népi állattartás köréből adjunk fel kérdéseket, vagy egy-egy gazdasági eszköz - pl. kasza, 
eke, iga, szekér - részeinek elnevezéseit gyűjtessük össze velük, esetleg a régi ifjúkori szokások-
kal, legényélettel, udvarlással, kézfogóval, lakodalommal kapcsolatos kérdésekből állíthatjuk 
össze feladatukat. Részletesebb kérdőíveket a múzeumok néprajzi szakembereitől kaphatunk. Az 
aktuális kutatási témákról nyolc-tíz községből összegyűjtött adataikkal már kezdő szakköreink is 
jelentős segítséget nyújthatnak a tudományos kutatásnak. 

A kérdőíveket bejáró diákjaink otthon, családjuk, ismerőseik között töltik ki, a kollégiumban 
lakók akkor, amikor hazamennek. Városi tanítványainkat pedig a város mezőgazdasági peremke-
rületeibe vagy a szomszédos községekbe küldjük vasárnaponként adatgyűjtésre. Velük töltethet-
jük ki a munkásfolklór, munkáshagyományok köréből összeállított kérdőíveinket. 

A kérdőíves adatgyűjtés sikere érdekében kezdő szakköröseinkkel legalább egy gyakorlati foglal-
kozást tartsunk kint a terepen. Egy jó adatközlőnél közösen töltsük ki a kérdőívet. Utána szét-
küldhetjük őket egyenként, próbáljanak maguk szerencsét. Legfeljebb utánuk megyünk, és ahol 
kell, segítünk. 

A beérkező kérdőíveket a következő szakköri foglalkozáson értékeljük. Minden tanuló ismer-
teti a maga adatait, ezeket közösen megvitatjuk. így észreveszik a hibás válaszokat, a lejegyzés hi-
ányosságait, illetőleg a variációs lehetőségeket. A hibákat korrigálhatjuk, a kész kérdőíveket 
összegyűjtjük. 

Haladó tanítványainkat, akik a kérdőíves adatgyűjtések során már elég gyakorlatot szereztek, 
bevezethetjük a néprajzi gyűjtés, a feldolgozás munkájába. A sikert jó előkészítéssel alapozhatjuk 
meg. Először megismertetjük őket a feldolgozandó témakörrel; pl. a vetéssel, a pásztorok legelte-
tési rendjével, a kosárfonás, a nádazás kismesterségével, a Lucázással stb. Ezután összeállítjuk a 
gyűjtés kérdőpontjait, amelyekkel segítjük az adatközlő emlékeinek felfrissítését, és a megfelelő 
mederben tartjuk a beszélgetést, elkerülve az elkalandozásokat. Amikor így jól felkészítettük ta-
nulóinkat a gyűjtésre, következhet a terepmunka. 

Nagyon hasznos és szükséges, ha először közös gyűjtést szervezünk. Kirándulunk a csoporttal 
egy kiválasztott faluba, és az első adatközlőnél közösen végezzük a gyűjtést. Megmutatjuk diákja-
inknak, hogy a munka sikerének egyik fő biztosítéka a nép szeretete, megbecsülése, a baráti, em-
beri légkör kialakítása a gyűjtő és az adatközlő között. Fontos az alkalmazkodás az adatközlő élet-
körülményeihez, munkájához, türelmesnek kell lenni, ki kell várni az alkalmas pillanatokat, és so-
hasem szabad a kérdéseket erőltetni! A sokszor elkalandozó feleleteit ügyesen feltett kérdésekkel 
kell a kívánt mederbe visszaterelni. Ha viszont úgy látjuk, hogy adatközlőnk nem alkalmas a szük-
séges adatok közlésére, udvariasan elköszönünk tőle. Nem könnyű dolog az alkalmas adatközlő 
kiválasztása, különösen olyan községekben, ahol nincsenek régi ismerőseink, támpontjaink. Meg 
kell keresnünk a témában járatos, jó emlékezőtehetségű embereket, jó gazdákat, pásztorokat, 
egy-egy kismesterség folytatóit, régi legénybírókat, vőfélyeket, násznagyokat, főzőasszonyokat, 
előénekeseket, jó beszédű mesemondókat stb. Ne csupán idős embereket keressünk fel, hanem 
középkorúakat, fiatalabbakat is és különböző társadalmi rétegekből valókat: gazdagabbakat, sze-
gényeket egyaránt. Sohase elégedjünk meg egy adatközlővel, hanem legalább két-három embert 
kérdezzünk ki egy községben ugyanarról a témáról. 

Nagyon fontos a gyűjtött anyag hitelességének biztosítása. Ennek érdekében pontosan rögzíteni 
kell a gyűjtés helyét (község, megye, táj), pontos idejét, az adatközlők nevét, születési évét, foglal-
kozását és esetleges korábbi lakhelyét; vallását. Ugyanígy a saját nevünket, foglalkozásunkat, lak-
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helyünket is felírjuk gyűjtőlapunkra. A hitelesség érdekében ne emlékezetből írjuk le adatainkat, 
hanem a helyszínen jegyezzük fel, lehetőleg szó szerint, az adatközlő szavaival. Jó segítség ebben, 
ha magnóval gyűjthetünk. 

Mindezek után önálló útra indíthatjuk tanítványainkat, lehetőség szerint még ugyanabban a 
községben más-más adatközlőkhöz, azután már más falvakban is, adottságuknak megfelelően. 

A gyűjtött anyagot maguk dolgozzák fel szakköröseink. Jegyzeteik alapján elkészítik a téma-
ként szereplő munkafolyamat, jelenség vagy hagyomány hiteles leírását. Ezt a szakköri foglalko-
zásokon felolvassák. Közösen megvitatjuk, kiemeljük az értékeket, rámutatunk a hiányosságokra. 
A hibás részeket korrigálni, a hiányokat pótolni kell az adatközlők újabb felkeresésével, a hiányok 
pótlására irányuló újabb kérdések feltevésével. Csak teljes, hiba nélküli feldolgozást fogadjunk el. 

Az adatgyűjtésben, feldolgozásban gyakorlott tanulóink önálló pályamunkák elkészítésére is 
vállalkozhatnak. Ők képviselik a szakkörben a legmagasabb szintet. Velük egyénenként, személy 
szerint kell foglalkoznunk. A pályázat elkészítésének kiindulópontja: az érdeklődési kör és a lehe-
tőségek felmérése. Mindkettő önmagában is indítékot adhat a munkára. Egyik tanulónk a népszo-
kásokat szereti, másik a népköltészetet, népművészetet, a harmadikat az állatok érdeklik, a ne-
gyediket a népi mesterkedések stb. Hagyjunk mindenkit abban a témakörben dolgozni, amelyik-
ben szeretne. A helyi lehetőségek is elindíthatják a pályázót. Egyiknek pl. jó énekes vagy mesélő 
rokona, ismerőse van, másiknak a nagyanyja híres főzőnő volt, jól ismeri a réti ételek elkészítését, 
a harmadiknak a határt jól ismerő csősz vagy jól faragó öreg pásztor, a negyediknek öreg gyári 
munkás vagy bányász él a családjában. A témaválasztásban mindig adjunk segítséget, beszéljük 
meg a jelentkezőkkel a lehetőségeket, és ajánljunk jó pályázati témákat a bizonytalankodóknak. 
Vannak visszahúzódó, kevés önbizalommal rendelkező diákok, akiket úgy kell felszólítani, noszo-
gatni a munkára. Nem egy kiváló aranyérmes pályázóm volt már, akit többször kellett biztatni a 
munkára, mire végre belevágott. Ehhez már pedagógusszem kell, hogy meglássuk diákjainkban a 
szunnyadó képességeket is. 

A kiválasztott témához adjunk szakirodalmat. Jó önálló munka elkészítéséhez elengedhetetlen 
egy-egy, a témakörre vonatkozó szakleírás ismerete. Ezekből szempontokat kaphat a pályázó, 
módszert tanulhat a gyűjtéshez és a feldolgozáshoz. Csak ezután beszéljük meg pályázónkkal 
munkája vázlatát. A vázlatot a tanuló rögzítse, mi csak a hiányosságokra, pótlásokra hívjuk fel a fi-
gyelmét, tanácsokat adjunk a szerkesztésben. A kellő előkészítés után megkezdődhet az önálló 
gyűjtés a részletkérdések szerint összeállított kérdőpontok alapján. 

A gyűjtött anyagról, a gyűjtés mozzanatairól számoljon be minden pályázó a szakköri foglalko-
zásokon. Ezzel megvitatásra, az esetleges hiányosságok pótlására nyílik alkalom. Amikor azután 
együtt van az anyag, nekiállhat a tanuló a pályamű megszövegezésének. Ebben az időszakban már 
csak egyes felmerülő kérdésekben adjunk tanácsot, és vigyázzunk arra, hogy a pályamunka önál-
ló, a diák egyéniségének, képességeinek megfelelő legyen. Elég sok gondot okoz a dolgozatok le-
gépeltetése, a rajzok, mellékletek, fotók elkészítése. Főképp az anyagi lehetőségekkel nem ren-
delkező tanulókat kell segítenünk. Pályázataik legépelését esetleg társadalmi munkában is meg 
lehet szervezni, a felvételek elkészítését pedig a fotószakkörrel vagy fotózó diákok beszervezésé-
vel önköltségi áron végeztessük el. Jó, hogyha van a szakkörnek magnója, fényképezőgépe, villa-
nófény-felszerelése - amit a diákok használhatnak - , vagy egy kis költségvetési kerete a szükséges 
kiadások fedezésére. Ezeket jutalmakból, az iskola és a társadalmi szervek hozzájárulásából biz-
tosíthatjuk. Végre beadásra kész a mű. A pályamunkákat rendeltetési helyükre, a megyei diákna-
pi és az országos pályázatok szervezőihez juttatjuk. 

A szakköri munka egyetlen jutalma a jól végzett munka öröme, sikerekben megnyilvánuló 
eredménye. Ennek kiaknázása a szakkör irányításának egyik fontos tennivalója. A jól elkészített 
pályázatok a diáknapokon arany, ezüst, bronz fokozatban részesülnek, ami szép eredmény diák-
nak, szakkörnek, iskolának egyaránt. A megyei és országos néprajzi pályázatokon pedig pénz-
vagy könyvjutalmat adnak. Ugyanígy jutalmazzák a múzeumok, tudományos intézetek a legjobb 
kérdőíves adatgyűjtőket is. A pályázatok és a gyűjtőmunka társadalmi megbecsülése tehát jól 
szervezett és széles körű. 

Aki végigjárja ezt az iskolát: a kezdő kérdőíves adatgyűjtéstől az országos táborig, az belekós-
tol a tudományos kutatás szépségeibe, beletanul a rendszeres kutatómunkába. Sok diákunk in-
dult el már így az egyetemek és a tudományos pályák felé. S amelyik szakkörben ilyen módszeres 
és eredményes munka folyik, ott a végzett munka, a siker a legjobb propaganda, ott nem gond az 
utánpótlás. 
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HALÁSZ PÉTER 

A honismeret a szakköri foglalkozástól 
a tanóráig 

A tanácskozásunk címében előforduló szavak: honismeret, népismeret és néphagyomány, egy-
mást átfedő, esetenként pedig éppenséggel helyettesítő fogalmak. Talán ezért van az, hogy a prog-
ramban szereplő több tucatnyi előadás közül mindössze négynek a címében szerepel a honisme-
ret szó, holott tartalmilag - úgy gondolom - sokkal több előadó foglalkozik majd ezzel a témával. 
Ez a körülmény arra késztet, hogy megkíséreljem meghatározni, vagy legalábbis érzékeltetni, a 
honismeret lényegét. 

Nem sorolom fel a honismereti irodalomban erre vonatkozóan található valamennyi formulát, 
csupán kettőt idézek annak bizonyítására, hogy egy fogalmat, esetünkben a honismereti mozgal-
mat, miként lehet tudományos hűvösséggel, vagy érzelmi átfűtöttséggel megközelíteni. Az egyik 
Kósa László tói való, és a Néprajzi Lexikon „honismereti mozgalom" címszavánál olvasható. Esze-
rint öntevékeny társadalmi mozgalomról van szó, „melynek célja a közművelődést önismereti te-
vékenységgel hatékonyabbá tenni, a hazafias nevelést elmélyíteni, a különféle tudományokat el-
sősorban helyismereti anyag feltárásával, kutató-gyűjtő munkával segíteni". A másik meghatáro-
zás Kanyar Józseftől, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnökétől származik és a Szabad Föld 
1986. július 25-i számában jelent meg. így szól: „A honismereti mozgalom nemzedékek váltó sta-
fétája a haza jobb megismeréséhez és szebbé tételéhez. Mindenki mozgalma és reformtörekvése 
a haza javára: az iskoláé, a családé, az ifjúságé, és az öregeké, a gazdaságé és a társadalomé, a po-
litikáé, a kultúráé, a tudományé - az egész nemzeté". 

Egyik meghatározást sem tartom jobbnak a másiknál, még véletlenül sem tudnám egyiket a 
másik elé, vagy éppenséggel fölé helyezni. Meggyőződésem, hogy ez a kétféle megfogalmazás 
együtt szolgálja a honismereti mozgalom árnyaltabb meghatározását, mert pontosan ez a kettős-
ség az, ami mozgalmunkra a leginkább jellemző, nevezetesen a szakszerűség és a lelkesedés. Ez ter-
mészetesen a téma leegyszerűsítése, hiszen elvileg minden tudományhoz, teszem azt a kémiához, 
vagy a molekuláris biológiához is kell érzelmi kötődés, vagy mondjuk így: lelkesedés. Ám úgy gon-
dolom, hogy a legtöbb tudományterület, vagy szakma esetében ez a „lelkesedés" „csak" a szaksze-
rűség, a szakértelem kiegészítője; ezzel szemben a honismeret ezen a két pilléren nyugszik. 

Nagyon fontos, hogy e két tényező helyes arányban legyen egymással! Ha csak a lelkesedés van 
meg - de mondhatok elkötelezettséget, érzelmi kötődést is - , ám a szakmai felkészültség hiány-
zik, akkor a dilettantizmus veszélye fenyeget. Önmagában a szakszerűség pedig - amatőr mozgal-
mi tevékenységről lévén szó - , lelkesedés (érzelmi ráhangoltság, sorskérdéseknek kijáró megkö-
zelítés) nélkül nem sokat ér, hiszen a honismereti mozgalomban tevékenykedők motorját belső 
energiák hajtják. Csak ha e két tényező egyensúlyban van, akkor töltheti be a honismereti mozga-
lom hármas feladatát, egy kis emelkedettséggel úgy is mondhatom: küldetését. 

Ez a hármas feladat pedig a következő: 
• a különböző tudományok segítése, 
• a magyarságtudat (nemzetiségi, etnikai identitás) erősítése, 
• az emberi élet tartalmasabbá, teljesebbé tétele. 
A honismereti mozgalom hármas funkciójának mindegyike egyformán jelentős. Különböző 

szakterületeken, térségekben, határainkon innen és túl, eltérő életkorú és képzettségű társadalmi 
csoportok és rétegek esetében némely feladat hangsúlyosabbá, vagy esetleg éppen másodlagossá 
válhat, de a mozgalom egészét tekintve ettől függetlenül teljesen egyenrangú a jelentőségük. 

Tudnunk kell, hogy a honismeret elsősorban nem tudomány, hanem mozgalom, mégpedig 
rendkívül sajátos és sokrétű, sokarcú mozgalom. Számtalan szakterülettel, tudományággal van 
kapcsolatban, így a történelemmel, a néprajzzal, a nyelvészettel, a népzenével, a földrajzzal fog-
lalkozó tudományágakkal, az intézmény- és szervezettörténettel a topográfia különféle ágaival, 
de ugyanígy a műemlékvédelemmel, a szociográfiával és a szociológiával is. Nem utolsósorban 
pedig a környezet- és természetvédelemmel, ami sok tekintetben maga is mozgalmi eszközökkel 
dolgozik, tehát itt inkább a két társadalmi mozgalom együttműködésének lehetőségéről van szó. 
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1960-tól számítjuk a honismereti mozgalom szervezett időszakát, amikortól a Hazafias Nép-
front, valamint a Magyar Művelődési Intézet akkori jogelődje összefogta a különböző, honisme-
reti jellegű kezdeményezéseket és formákat. Ennek a szervezett honismereti mozgalomnak az el-
múlt évtizedek során a nemzet életében játszott szerepét tekintve három fontos szempontot kell 
hangsúlyozni: 

1. A diktatúra időszakában a honismereti mozgalom olyan erőteret jelentett, mely magához 
vonzotta a társadalomnak azt a rétegét, amely népben-nemzetben tudott gondolkodni, és kívánt 
cselekedni. Nem kizárólagosan természetesen, de számottevő mértékben a honismereti mozga-
lomhoz kapcsolódtak azok a pedagógusok, lelkészek, de igen sok más foglalkozású és hivatású 
ember is, akik kenyérkereső munkájuk mellett népük, szülőföldjük, lakóhelyük hagyományait kí-
vánták szolgálni. 

2. A másik nagyon fontos szempont, hogy a honismereti mozgalom iskolát, gyakorló terepetje-
lentett az elmúlt évtizedekben a közéletiség számára. Nem véletlen, hogy a honismereti szakkö-
rök, kisközösségek, a honismereti klubmozgalom oly sok embert indított el a képviselőség, a mi-
niszterség, a polgármesterség, képviselőtestületi tagság felé vezető úton. 

3. A honismereti mozgalom akadémiáin, folyóiratában és sok más formában következetesen 
felvállalta a magyarság nagy sorskérdéseit, mint a határokon túli magyarok helyzete, a civil társa-
dalom kérdései, az egyházak szerepét a nemzet életében, vagy nemzettudatunk ezerszáz eszten-
deje, és más hasonló horderejű kérdések. 

A mozgalom hossz- és keresztmetszetének vázolásával kívántam érzékeltetni a honismeret lé-
nyegét. Mindezek átgondolása és átérzése szükséges ahhoz, hogy megtervezhessük és megvalósít-
hassuk a honismeret különböző szintű és formájú oktatását, méginkább a nevelésben való fel-
használását. 

Előadásom címe - A honismeret a szakköri foglalkozástól a tanóráig - ne tévesszen meg sen-
kit. Ez nem egy fejlődési folyamat kezdete és végpontja. Nem olyan, mintha azt mondom: az értől 
az óceánig. Az oktató és nevelő munkában ugyanis éppen olyan szükség van a honismereti szak-
körökre, mint amilyen fontos a honismeret tantervi keretek közötti oktatása. 

Egyetlen esetben tekinthetjük az előadás címében szereplő fogalmakat egy folyamat kezdő és 
végpontjának, ha úgy fogjuk fel, mint a honismeretnek az iskolába, az oktatásba kerülésének pá-
lyáját. Ha így nézzük, akkor valóban folyamatról van szó, mégpedig olyan folyamatról, aminek na-
gyon a kezdetén vagyunk. Fokozatait - a részletek és az árnyalatok mellőzésével - a következők-
ben tudom meghatározni: 

- honismereti tábor, 
- honismereti szakkör, 
- honismereti fakultáció, 
- honismereti tantárgy, illetve honismeret a tantárgyakban. 
A honismereti tábor alkalmi forma, még akkor is, ha évenként rendszeresen rendezik. Jelentő-

sége elsősorban élményszerűségében, jó szervezés esetén a varázsában van. Lehet a szakköri 
munka felé vezető lépcső, amikor a táborozás felhajtóerejét a pedagógus ügyesen arra használja, 
hogy szakkörként tartsa együtt az alkalmi közösséget; és lehet a tábor természetesen a jól működő 
honismereti szakkör intenzívebb tárgyi és közösségi munkájának alkalma és lehetősége. Mivel 
ezeket a táborokat rendszerint - de persze nem kizárólagosan - iskolák szervezik diákok számára, 
az oktató-nevelő munkában játszott szerepük nem elhanyagolható. Mégis, óvnék attól, hogy 
egy-egy iskolában a honismereti munka nyári táborok szervezésében merüljön ki. Kissé sarkítva 
azt mondhatom, hogy a tábor az iskolai honismeret színes, szemet-lelket gyönyörködtető, pár na-
pig nyíló virága, de az egész évi szakköri munka a gyökere, a levele és a szára, mely a termést meg-
érleli. 

Talán nem is szakkörnek kellene őket nevezni. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan 
matematikai, vagy biológiai szakkörről beszélünk, hiszen a honismeret - mint tudjuk - nem tudo-
mányterület. Több annál, sokkal több érzelmet és áttételesebb emberi cselekvést hordoz magá-
ban, mint egy-egy tantárgyhoz kötődő, szokás szerint szakkörnek nevezett csoport. Szívem szerint 
inkább honismereti közösségnek nevezném. De ha általánosan elterjedt nevén, honismereti szak-
körnek mondjuk is, mindenképpen hangsúlyozzuk közösségi jellegét. 
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Ha csoportosítani akarnánk a honismereti szakköröket, akkor először is a szerint választhatjuk 
őket szét, hogy iskolai szakkörről van-e szó, vagy más intézményi, egyesületi háttérrel működnek. 
A Honismereti Szövetségben végzett tájékozódó jellegű felmérés alapján 300 és 500 közé mer-
ném tenni az országban ténylegesen működő honismereti szakkörök számát, bár tudjuk, hogy 
vannak 30-35 esztendeje tevékenykedők is (ez az 1990-es évek derekára jellemző állapot). Az is-
mert minta alapján azt mondhatom, hogy a szakkörök nagyobbik fele iskolai működtetésű, és 
ezek túlnyomó többsége általános iskolai. A középiskolákban - sajnos - csak mutatóban akad né-
hány honismereti szakkör. 

Aktivitásuk és tevékenységük jellege szerint is különbözőek. Sok olyan honismereti szakkör 
van, melynek tagjai hetente, kéthetente, havonta, negyedévenként meghallgatnak egy-egy elő-
adást. Végighallgatják, mint akármelyik TIT rendezvényt, s aztán hazamennek - tudásban nyilván 
gazdagodva, de a saját maguk által végzett tevékenység örömének híján. Ez az „aktivitás" egyik 
véglete, a másik pedig az, amiről egy érsekhalmi szakkörvezető tanár a következőképpen számolt 
be. „Altalános iskolai szakkörünk 1989 óta működik. A szó tudományos értelmében kutatást nem 
végzünk, munkánk inkább jó néhány iskolai tantárgy kiegészítése a honismeret jegyében: album-
készítés, kirándulás, régi tárgyak gyűjtése, családfák készítése, vetélkedők." 

Vannak szakkörök, amelyek kirándulások során ismerkednek az országban, vagy a határokon 
túl lévő tájak művelődéstörténetével, irodalmi, történelmi emlékhelyeivel. Ez is kovácsolja a kö-
zösséget, s jól kiegészíti az egész évi szakköri munkát, aminek tartalmát és értelmét elsősorban a 
közösen, vagy kisebb csoportokban végzett gyűjtő, feldolgozó, emléktábla-állító, műemlék- vagy 
temetőgondozó, fényképező, videózó, pályázat-készítő, cikkeket, kiadványokat megjelentető 
munka adja. 

Nagyon fontos, hogy egy iskolai szakkör, legyen az alsó vagy felső tagozatos, netán középisko-
lás, ne vállalkozzon erejét meghaladó feladatra. Hiszen a szakköri munka eredményességét nem 
föltétlenül a teljesítmény jelenti, sokszor többet jelent a tevékenység öröme, s egyéniséget formá-
ló, közösséget teremtő élménye. Különben is, vannak a hagyománynak, a helytörténetnek, s 
egyáltalában a minket körülvevő világnak apró, de korántsem jelentéktelen - főként a helyhez kö-
tődő - részletei, amelyekről olyan keveset tud a történelem, a néprajz, vagy a szociográfia, hogy 
pár oldalas leírással is jelentős mértékben gazdagítható a szaktudomány. 

„Mozgalmunk egyik legszebb eredménye az lenne, ha mindegyik iskolában számon tarthat-
nánk egy honismereti közösséget, s ezáltal a honismereti mozgalom utánpótlása is szélesebb bá-
zisról valósulhatna meg." Király Lajos, a kaposvári Tanítóképző Főiskola tanára írta le ezt a mon-
datot ezelőtt tíz esztendővel. Attól félek, ma sem vagyunk közelebb ennek a szép, Kodály-i lépté-
kű tervnek a megvalósulásához, ezért fokozottan kell törekedni a szakköri munka kiszélesítésére. 

Már csak azért is, mert erre épülhet az iskolai honismereti munka másik, az oktatáshoz szerve-
sebben kapcsolódó formája, a honismereti fakultáció. Erről már jóval kevesebb tapasztalat áll ren-
delkezésünkre, mint a szakköri munkáról. Az 1990-es évek elején kezdett - ha nem is elterjedni, 
inkább - felbukkanni ez az oktatási forma, amelyben már nem tanterven kívül, hanem órarendbe 
iktatva kaphat szerepet a honismeret az oktató-nevelő munkában. Ma még inkább kísérleti jelle-
gűek és alkalomszerűek ezek a honismereti fakultációk és nagy szüksége van minden ezzel kap-
csolatos tapasztalatra a pedagógiának éppen úgy, mint a honismereti mozgalomnak. 

A fakultációtól már csak egy - igaz: jó nagy - lépés a honismeret tantárgyi keretek között, tan-
órán történő oktatása. Es itt álljunk meg egy pillanatra! Györffy István Néphagyomány és nemzeti 
művelődés című tanulmányának megjelenése óta, immár több mint fél évszázada folyik a vita, 
hogy a népismeretet - ami szoros rokonságban van a honismerettel - vajon külön tantárgyként, 
vagy a meglévőkbe oltva célszerű-e tanítani. S miközben folyt a vita - ez a legkényelmesebb - nem 
tanították a nép ismeretet sem így, sem pedig úgy. Pedig hát Györffy egyértelműen megfogalmaz-
ta, hogy „a néprajzot, nemcsak mint külön tantárgyat kívánjuk tanítani, de az összes tantárgyak-
ban is a népi szemléletnek kell uralkodnia." Tehát: nem csak! 

Nyilvánvaló, hogy az általános iskola egyetlen korosztályának sem volna célszerű önálló tan-
tárgyként néprajzot, vagy hagyományismeretet, honismeretet tanítani, mint ahogy a történelem-
tanárok is jobban tennék, ha a históriának a meseszerűségét hangsúlyoznák, élményszerűségére 
helyeznék a hangsúlyt, s évszámokkal zsúfolt kronológiák és különféle elméletek helyett helytör-
ténettel, honismerettel színesítve, gazdagítva tanítanák a történelmet. Véleményem szerint a 
honismeretet tantárgyként elsősorban a tanító- és tanárképző főiskolákon kell tanítani. így a pe-
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dagógusok megfelelő ismeretekkel fognak rendelkezni ahhoz, hogy a különböző tantárgyak kere-
tében az egyes korosztályok szintjének megfelelően adhassák át a környezetismeretet, a nép is-
meretet, a honismeretet. Jól megfogalmazza ennek elveit és ismérveit Tarján Gábor Fölnevelő 
hagyomány című könyvében. A különböző képzőkben tehát tág teret kell szentelni a szakköri 
munka szervezésével kapcsolatos tudnivalóknak éppen úgy, mint a gyűjtéshez, a feldolgozáshoz 
szükséges ismereteknek, különösen pedig a honismeret különböző területeinek (emlékhelyek, 
helytörténet, intézménytörténet, családtörténet, helynevek, néphagyomány stb.) a különféle tan-
tárgyakhoz illeszkedve, az oktatás és a nevelés egészében való felhasználása lehetőségeinek. 

Biztos vagyok benne, ha a honismeret ilyen értelmű oktatása megkapná a méltó helyét a kü-
lönböző képző intézményekben, az jelentős mértékben hozzájárulna ahhoz, hogy az onnan kike-
rülő pedagógusok elkötelezettebb, szakmájukhoz érzelmileg is jobban kötődő emberek legyenek. 
Hiszen a honismeret csak érdemes pedagógusok közvetítésével töltheti be legfontosabb szerepét: 
ifjúságunk nemzeti kötődésének erősítését. 

Iskoláinkban, tanító- és tanárképző főiskoláinkon az elmúlt évtizedekben számos tiszteletre-
méltó próbálkozás történt a honismeret különböző formájú és mértékű oktatására. Ezek eredmé-
nyeiről több beszámolót olvashatunk ebben a kötetben is. A magam részéről egyetlen szempontot 
kívánok még megemlíteni. A Nemzeti Alaptanterv keserves megszületése, s olyan-amilyen for-
mában történő bevezetését követően mégiscsak megnyílt egy olyan lehetőség, amit a honismereti 
mozgalomnak, közvetlenül pedig a honismerettel beoltott, vagy azzal fölfegyverzett pedagógu-
soknak föltétlenül ki kell használniuk. Ez pedig a helyi tantervek készítésének lehetősége, sőt szüksé-
ge. Ebben lehetőséget kaphat, mégpedig sikeres esetben a diákok számára a legvonzóbb, legköz-
vetlenebb, leginkább átélhető és befogadható formában, a hon- és népismeret minden területe, 
faluja, városa, szülőföldje, lakóhelye hagyományos műveltsége, emlékhelyei, természeti képe; 
elődeink minden rendű és rangú öröksége. Ezeknek az úgynevezett helyi tanterveknek készítésé-
ben hatalmas feladat hárul - közvetve és közvetlenül - a honismereti mozgalomra. Ennek megva-
lósítását kell elsajátítaniuk képző intézményeinkben a leendő pedagógusoknak, és a posztgraduá-
lis képzések során a már diplomával rendelkezőknek. 

Lehet, hogy a NAT nem tökéletes, sok tekintetben pedig hibás. De még nagyobb hiba volna, ha 
a honismereti mozgalom nem élne a benne rejlő lehetőségekkel. 

Előadásomban sok olyan kifejezést használtam, amit ma némelyek elavultnak, idejétmúltnak, 
vödör hamuként elvetendőnek tartanak. Elkötelezettség, mozgalom, magyarságtudat, szülőföldhöz 
való kötődés és ehhez hasonlók. Meggyőződésem, hogy országos bajaink jelentős része e fogalmak 
devalválódásából fakad. A honismereti mozgalom azon fáradozik, hogy ezek a fogalmak - külö-
nösen ifjúságunk körében - fölértékelődjenek, nemzeti kohéziós erővé váljanak. Ezért kell, ezért 
kellene mai és eljövendő pedagógusainkba minél több honismereti szemléletet oltani. 

KACZIÁN JÁNOS 

Általános iskolások szakköre 
a levéltárban 

A levéltárakról talán kevesebbet tudnak a pedagógusok, mint a múzeumokról, mert az vala-
hogy természetesebb, hogy osztálykiránduláskor egy, a város intézményeinek látogatásakor a ta-
nulók tanáraik segítségével elmennek a múzeumba. A levéltár általában kimarad ebből. Persze 
ennek olyan oka is van, hogy levéltárból egy van a megyeszékhelyen, nehezebb megközelíteni és 
valahogy zártabb intézménynek tűnik, mint a múzeum. Nos, ezen a zártságon feltétlenül változ-
tatni kell, s az ezzel kapcsolatos próbálkozásainkról szeretnék néhány dolgot elmondani. 

Munkánk sajátossága, hogy ez a levéltár Szekszárdon van. Itt a városhoz való kötődés kérdése-
ivel másképpen kell foglalkozni, mint sok más városban, különösen pedig a kisebb falvakban. 
Szekszárd lakossága az elmúlt 50 évben a háromszorosára növekedett, az embereknek lassan már 
nincs szülőfalujuk, szülőházról nem is beszélve, mert a környező települések gyermekei is a me-
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gyei kórházban születnek. Nincs szülőhely, de van helyette lakóhely. A lakóhely ismeretének, a la-
kóhely szeretetének jelentősége nagyon megnőtt. Ezért az általános iskolások körében hetente 
bizonyos rendszerességgel megpróbálunk szakszerűen foglalkozni olyan kérdésekkel, amelyek ér-
zelmileg kötnek a lakóhelyhez, amelyeknek segítségével lakóhelyüket, városukat jobban ismerő 
és ezáltal jobban szerető, segítő emberekké válnak és ha máshová kerülnek az országban, a világ-
ban, talán ott is hasonló módon gondolkoznak. 

Milyen módszerek, lehetőségek kínálkoznak ehhez? 

Az a tapasztalatom, hogy a levéltárakról téves értelmezések vannak a köztudatban. Eszerint a 
levéltár olyan hely, ahol néhány könyökvédős ember egy életen át poros iratokat lapozgat. Persze 
ez vele jár, de nagyon sok egyéb lehetőséget is kínál a levéltár. Ha a múzeum az emberek életével 
kapcsolatos tárgyi emlékek, használati tárgyak, fegyverek, ruhák, szerszámok és egyebek gyűjte-
ménye, akkor a levéltár az írásos emlékeink tárháza, ahol a kéziratos emlékektől kezdve a nyom-
tatott régiségeken át, újságok, térképek, plakátok és olyanfajta kiadványok tömege áll rendelke-
zésre, ami máshol szinte sehol. 

Az egyik lehetőség, hogy a tizenéves gyerekek a történettudomány segédtudományai segítsé-
gével foglalkoznak írástannal, származástannal, pecséttannal, földrajzzal, anélkül, hogy ezek a 
szavak - különösen idegen szóval - akár egyetlenegyszer is elhangoznának. Ebből a mi kis „sza-
kácskönyvünkből" gyűjtöttem össze néhányat, amiről nem azt mondom, hogy egyedül üdvözítő 
recept, de lehetséges módszer lehet abban az esetben, ha pedagógus kollégák bizonyos rendsze-
rességgel elmehetnek gyerekeikkel a levéltárba. 

Az egyik a levéltári órák. Ezeket nem csak szakköri tagoknak szervezzük, hanem általános isko-
lásoknak, középiskolásoknak, sőt a szekszárdi tanítóképző főiskola hallgatóinak is, természetesen 
életkoruknak megfelelő lehetőségekkel. A levéltárban minden tanévben 3-4 új kiállítást kíná-
lunk, amely egész tanévben látható és segítséget adhat a pedagógusoknak a tantervi munkához. 
Hogy a gyerekek mennyire szeretnek a levéltárban régi dolgokkal foglalkozni, kézbe venni egy ré-
giséget, 4-500 éves okmányt, iratot, oklevelet, vagy régi könyvet, hát az külön élmény. Ahogy meg-
simogatnak egy régiséget, mint valami kedvenc játékot. 

Kiállítást említettem, de a gyerekek is készítenek saját kiállítást. Engem nagyon érdekel az, hogy 
honnan szerzik a történeti ismereteiket, és az idő múlásával láttam, változások vannak ebben 
aszerint, hogy milyen könyvekből vehetik. Televízió, rádió, videokazetta nagyhatalom, de hogy az 
olvasást, a könyvet kell a mindenkori ismeretszerzés középpontjába állítani, ez meggyőződésem. 
Ezért a szakkörös gyermekek minden évben elhozzák kedvenc könyveiket a levéltárba, és kiállí-
tást rendeznek belőlük. Ilyenkor kiderül számomra, mit olvasnak, melyek az éppen divatos köny-
vek. Ez sok lehetőséget nyújt, mert mint olvasott élményre vissza tudok utalni, mikor egyéb isme-
reteket szeretnék számukra adni. 

Nagyon szeretik a régi szavakat, játékokat, rejtvényeket, fejtörőket. Az ámbitusról a zsalugáterig 
átvesszük őket, ők is tudnak, hoznak otthonról ilyen szavakat, vagy olyanokat, amelyekről azt hi-
szik, hogy régi, és el lehet választani a búzát az ocsútól. A levéltárban az olvasáson kívül számos 
lehetőség kínálkozik a rajzolásra, a különböző gyakorlati foglalkozásokra is. Ha a térképről aka-
runk beszélni, akkor az első kérdés az, gyerekeim, ki hol lakik, milyen utcában? És mit tudsz arról, 
akiről a te utcádat elnevezték? Semmit? Kérdezd meg otthon a szülőktől. Egy hét múlva kiderül, 
hogy otthon sem tudnak igazán segíteni, a dolgot megoldjuk közösen. Gyűjtenek hozzá, előkerül-
nek a segédkönyvek, kiderül, miként lehet ezeket használni, honnan lehet a szükséges ismerete-
ket megszerezni. Utána térképet készítünk, mert egy darabka papírra is ráfér, hogy hol lakom és 
milyen utcákon megyek végig az iskolámig. Útközben elmegyek egy-egy régi ház, templom mel-
lett, megkerülök egy üzemet vagy egy boltot, ahova rendszeresen járok, de az még nem tűnt fel, 
hogy ugyanannak a háznak a másik sarkán van egy emléktábla, érdemes elolvasni. Két évig dol-
goztunk azon a gyerekekkel, hogy összegyűjtöttük, szó szerint leírtuk Szekszárd összes emléktáblá-
ját, teljes szöveghűséggel. A gyerekek saját nevük alatt adták ezt közre az újságban. 12 szerzője 
volt ennek az újságcikknek. Rendkívül büszkék voltak rá és az iskolában is ettől lett tekintélyük. 

Hasonlóképpen vagyunk a temetőkkel is. Például, ha most hazamegyek, egy számomra munká-
val járó, de örömet is adó foglalkozás vár: Minden szakkörös gyerek kap tőlem egy levelezőlapot, 
amit mindegyiknek külön meg kell írnom, és ebben lesz egy rejtvény, hogy mondjuk, nyárutó hó 
11-én délután háromnegyed négykor hol találkozunk. Mindegyik gyermek megtalálja ezt a helyet, 
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mert évközben szó volt erről és onnan aztán elmegyünk valahova kalandozni a városba, most pél-
dául temetőkutatás lesz. 

Március 15-én az iskoláinkból ott vannak az ünnepségen ők is, de mi utána megkeressük az 
1848-as emlékhelyeket a temetőben, ők hozzák a virágot. A sírban nyugvókról már percekig tud-
nak beszélni. 

Nagyon szeretik a régi címereket, pecséteket. Ehhez pecsétviaszt kell venni a boltban és előszed-
jük a régi pecsétnyomókat. Minden gyermek megtanul pecsétviaszt olvasztani és azzal dolgozni, s 
amit ő csinált, azt hazaviszi, azt emlékül elteszi. így megtanulja a címereket, az ország címerét, a 
megye címerét, a lakóhelye címerét, s ennek teljes jelképrendszerét. Az idősebbek - anélkül, hogy 
maga a szó elhangzana - megtanulják az oppidum vagy a titulus értelmét, a kettős kereszt lénye-
gét; azt, hogy mi az a hétvágás, a pólya, egy szabályos magyar címernek milyen színű pólyával kell 
kezdődnie. Aztán már ők maguk felfedezik a színek szimbolikus rendszerén keresztül, hogy Szek-
szárd címerében miért ez a torony van, miért a megnőtt szőlőfürt, miért kék a színe stb. Később 
rajzolnak, terveznek maguknak beszélő címereket. Ha valaki biciklizni szeret, akkor kerékpárt 
rajzol a címerébe, de a címertan szabályai szerint. 

Városi sétáink során apró részleteket figyelünk meg velük, de keresni kell olyan helyeket is, 
ahová manapság egy gyermek már nehezen jut el. Például el kell menni a vármegyeház régi padlá-
sára, ahol körbe lehet járni, hatalmas gerendák alatt lehet kúszni-mászni, jó porosak leszünk. De 
ugyanabban az épületben lenn a pincében a régi megyebörtön celláit is meg kell nézni, oda egy ki-
csit be kell zárkózni, mert az jó kaland, élmény, amire visszaemlékeznek a gyerekek. 

Attól függően, hogy milyen képességű gyermekek bukkannak fel a csoportban, az elmúlt 
egy-két évben egy kicsit „bajban" is voltam, mert akik „kiöregedtek" a szakkörből, még két évig 
visszajártak és velük külön kellett foglalkoznom, s mivel nagy volt a korkülönbség, új és új progra-
mokat kellett kitalálnom. Ők a szövegelemzéssel foglalkoztak, egy-egy oldalt elolvastak. Érdekes 
olvasnia egy ilyen korú gyereknek arról, hogy majdnem 300 évvel ezelőtt Béri Balogh Ádám fia 
milyen levelet írt az édesanyjának. Olyan programjaink is vannak, amelyek segítségével a gyere-
kek fel tudnak készülni különböző történelmi versenyekre vagy vetélkedőkre. Az iskola és a gye-
rekek személy szerint is hasznát látják ennek, mivel olyan részleteket tudnak meg épületekről, 
személyekről, régi filmekről, amiket egyébként talán nem ismerhetnének. Levéltárunk összegyűj-
tötte a művelődési ház majdnem veszendőbe ment régi filmtárának értékesebb anyagát, ami a 
megyéről, a városról készült. Ez most a levéltári gyűjtemény része. Nagyszerűen lehet használni 
ezeket a filmeket, kölcsönözzük is iskolának, múzeumnak, egyesületeknek. 

Nagyon fontos a származástan. Felnőttek körében tapasztaltam a kárpótlási ügyintézés során. 
Fiatalabb emberek is megjelennek, mert a nagyszülőktől van valami örökség, amiről pontosan 
tudják, hogy hol volt, de azt nem, hogy a nagymamának mi volt a leánykori neve. A gyerekeknél ez 
még nem baj, az lenne baj, ha nem is tanulnák meg. Ezért elkezdjük, hogy itt vagy te, van apu, 
anyu, de neki is van apja, anyja. Nagyon érdekes adatgyűjtés ez, amit nyáron nagyszerűen el lehet 
végezni. Ellátogatnak rokonokhoz, nagyszülőkhöz és az év elején hozzák az új adatokat, egész ko-
moly ákombákom betűkkel készített családfákat rajzolnak. Elsősorban abból a szempontból fon-
tos, hogy tudjuk: nem velünk kezdődött a történelem, nekünk is voltak eleink. 

Fontosnak tartjuk, hogy akik a levéltári honismereti szakkörben egy-két évig dolgoztak és to-
vábbtanulnak középiskolában vagy más megyébe kerülnek, ne hagyják abba a honismereti mun-
kát. Ezért mindenhova írunk levelet, hogy pl., a Csaba 3 évig dolgozott ebben a honismereti szak-
körben, szeretném, ha tovább dolgozhatna az új iskolájában, fogják be hasonló munkára és kap-
jon a Csaba ezután is ilyen feladatokat. 

Az elmúlt 8 év levéltári szakköri tapasztalata már kezd elég lenni ahhoz, hogy vázlatosan kiala-
kuljon, mit is kellene csinálnunk, ha el kellene készíteni egy nemzeti alaptantervre épülő helytör-
téneti olvasókönyv feladatfüzetét, a megye vagy egy település történetének vázlatos összefoglaló-
ját. 
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HÖFFLER LAJOSNÉ 

Honismereti szakkör kisdiákoknak 
1984. év szeptemberétől a Tolna megyei, zömmel bukovinai székelyek lakta Majoson honisme-

reti szakkör működik 2-4. osztályos gyerekekkel. A szakkör szervezésére, a tagok toborzására 
minden évben az utolsó foglalkozáson kerül sor. 

Nyilvánossá tesszük a foglalkozást, kiállítást rendezünk és bemutatjuk az éves munkánkat. A 
szakkörnek minden érdeklődő tagja lehet, természetesen a nem székely származású tanulók is. 

A gyerekek életkora megköveteli, hogy számukra érthető, érdekes és változatos legyen minden 
foglalkozás. A szakkör célja és feladata a gyermekek székely tudatának ei ősítése, a bukovinai szé-
kelyek élettörténetének megismerése népmesék, népdalok, gyermekjátt kok, szokások gyűjtésé-
vel, feldolgozásával. 

A tervek megvalósítása során minden gyermek megtudja, honnan származik, hol és hogyan él-
tek elődeik. Mivel foglalkoztak, hogyan szórakoztak. Egy-egy évben csak egy fő témát dolgozunk 
fel, hogy lehetőségünk legyen a sokoldalú megközelítésre. így például magismertük a gyermekek 
játékait, elkészítettük a bubacskát (pólyás baba), lakocskát (baba). Szakköri naplónkban meg is 
örökítettük a munkafolyamatot. Másik évben a mezőgazdasági munktk közül a terebúzatörést 
(kukoricatörést) és a hozzá fűződő szokásokat dolgoztuk fel. Ebben az evben a mosási szokások 
kapcsán a lúgozás, a lúgozandó fehérnemű anyaga, a kenderáztatás, tiloíás, egyáltalán a len és a 
kender termesztése, feldolgozása, a fonás, szövés művelete tárult a gyermekek elé. (A munka so-
rán használt eszközök bemutatása sokszor csak rajzon lehetséges, de vándorlásaink során általá-
ban sikerül a valóságban is bemutatni a motollát, tilolót, felvetőfát stb.) 

Mit jelent a „vándorlás"? A tájak, múzeumok, más szakkörök megtekintését. Legelső a Majo-
son működő szövő szakkör, melyet Lőrincz Aladámé, a Népművészet Mestere vezet, O rendszeres 
vendége foglalkozásainknak. Közreműködésével tudnak a szakkör tagjai tojást írni, sokan (de 
nem elegen) szőni, varrni, megismerhetik gazdag mintaanyagunkat. A székely faragást Lőrincz 
Imre és Tusa János fafaragóktól sajátíthatják el a gyerekek. Erre a munkara karácsony előtt kerül 
sor. Többen - az ügyesebbek - virágkarót faragnak édesanyjuknak az ünnepre. A karácsonyi szo-
kások közül a betlehemezést mutatta be a kakasdi hagyományőrző csoport. Meghívásukra jelen 
voltunk a székelykapu avatásán. Alkalmunk volt meghallgatni néhány mesét a gyermekek kedvelt 
mesemondójától. Tőle tanultunk hiribázni, laptaverőzni. Az izményi hagyományőrző csoport 
többször lehetővé tette, hogy megismerjük munkájukat. Játékokat készítettünk közösen, és tánc-
lépésekkel ismertettek meg bennünket. Fellépéseikre is elmegyünk. 

Ha azt szeretnénk, hogy mások is megismerjék népcsoportunkat, elsősorban magunknak kell 
arról gondoskodnunk, hogy gyermekeink tudják, honnan jöttek. Ha megismertetjük velük az őse-
ik hagyományait, növekszik önbecsülésük is. Ezt a munkát az óvodában és az iskolában kell elkez-
deni és megvalósítani. 

MIKE GYÖRGYI 

A lábodi honismereti szakkör 
Amikor visszatekintek a lábodi honismereti szakkör 15 évére, tulajdonképpen könnyű dolgom 

van, mert, nagyon sok kedves és szép élményt adott, ez a 15 év. Ugyanakkor nehéz is, mert nem 
tudok különleges dolgokról beszámolni. Tulajdonképpen nem csináltun c semmi rendkívülit, csak 
tettük a magunkét. 

Lábod község szülötte vagyok. Édesapám 42 évig, egész tanítói pályáján át ebben a dél-somo-
gyi községben tanított. Én is itt kezdtem tanítani. A körülmények úgy hozták, hogy - akaratom el-
lenére - egy ideig más iskoláknál, illetve tanügy-igazgatási munkakórben dolgoztam. Végre 
1958-ban sikerült újra hazakerülnöm. 
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Mindig szerettem tanítani, mert gyermekkorom óta pedagógusnak készültem. Most is, 
akárhányszor kezdhetném újra, mindig az lennék, legfeljebb könyvtáros vagy nyomdász kívánnék 
még lenni. Másrészről sohasem elégített ki csak az iskolai munka. Már gyermekkoromban min-
den szünidőt azzal töltöttem, hogy színdarabokat rendeztem a hasonló korú gyermekekkel. Ha 
fegyelmezni nem is mindig sikerült őket, a színdarabot mindig bemutattuk. 

Pedagógus koromban ugyancsak ezen a téren próbáltam képességeimet kifejteni. Sok színját-
szó tanfolyamon vettem részt, s elvégeztem a színjátszó-rendező levelező akadémiát is. A 
televíziózás elterjedésével, azonban egyre nehezebb lett a színjátszó tevékenység. Én még bírtam 
volna, de már nem volt megfelelő szereplő-anyag, még az irodalmi színpadhoz sem. Ekkor 
történt a döntő fordulat. 1963. április 5-én, Kaposváron Várkonyi Imre vezetésével meg alakult a 
Somogy megyei Honismereti Munkaközösség. Ezen az összejövetelen kaptam kedvet a 
honismereti gyűjtőmunkához. Úgy láttam, hogy e téren eredményesebben fejthetem ki képessé-
geimet. Tudtam, hogy itt a faluban a származásom miatt kedvelnek és becsülnek, édesapám, sőt 
anyai dédapám után, aki itt igen népszerű iskolamester volt. Pályám kezdetétől fogva közéleti te-
vékenységet folytattam, így bizonyos népszerűségre is szert tettem. Ezt a lehetőséget ki kellett 
használnom. 

Ezen kívül úgy éreztem, hogy legjobban én vagyok a hivatott erre, s ez nekem kötelességem is. 
Most is az a véleményem, hogy bár ezt a munkát rajtam kívül mások, többen is képesek lennének 
elvégezni - talán még jobban is - , de ha más nem teszi, akkor nekem kell. Én pedig nem is tudnám 
már nem tenni. 

Természetesen vannak hullámhegyek, hullámvölgyek: eredményes és kevésbé eredményes 
időszakok. Összeállt azonban munkánk nyomán Lábod községről egy kis gyűjtemény. Eddig 17 
pályamunkát készítettünk, ebből én egyénileg hármat. Valamennyi pályázatunk jutalomban 
részesült. (...) 

Mi a szakkör célja? 
1. Alapfokú tudományos munka. Igyekszem megértetni és átéreztetni a tagokkal, hogy mi va-

gyunk a község „történetírói". 
2. Összegyűjteni és közkinccsé tenni a község tárgyi-szellemi néprajzának emlékeit 
3. Lehetővé tenni a tagok számára a szabadidő egy részének helyes és eredményes eltöltését. 
4. Nevelni a tagokat a tágabb haza szeretetére, a szűkebb pátria iránti cselekvő szeretetre, múl-

tunk eredményeinek megbecsülésére, az idős emberek iránti tiszteletre, az emberekkel való he-
lyes érintkezésre, a régi nemzedékek tárgyi és szellemi emlékeinek megbecsülésére. 

A szakkör igazi elnevezése tulajdonképpen gyűjtőszakkör, illetve - csoport. Munkánk nélkülöz 
mindenféle formaságot, egyszerűen csak gyűjtünk, mint a hangyák vagy a méhecskék. 

Mit gyűjtünk? 
Főleg a szellemi néprajz emlékeit, mert azok őrizőikkel együtt sírba szállnak. 
Mellékesen elfogadunk - sőt különösen munkánk kezdetén padláskutatással gyűjtöttünk is -

régi paraszti tárgyakat. Ezeket magyar- és történelemóráimon nagyon jól tudom hasznosítani. A 
tárgyak sorsa azonban nincs teljesen megoldva az iskola történelmi szak termében csak egy 
részüket tudjuk megnyugtató módon elhelyezni. A község vezetői megígérték, hogy a művelődési 
házban „padlásmúzeum"-ot létesítenek. 

Hogyan gyűjtünk? 
A szakköri foglalkozásokra minden kedden 4-5 óra között kerül sor. A többi szakkört kéthe-

tenként tartják 2-2 órai tartammal, de nekünk a hetenkénti l - l óra jobban megfelel, mert rend-
szeresebb munkát tesz lehetővé. 

A tagok általános iskolai tanulók. Egyszer fordult csak elő, hogy néhányan az érettségiig a 
szakkör tagjai maradtak, de aztán már szétszórta, őket az élet. Eddig kb. 70-80 tanuló volt tagja 
szakkörnek, jelenleg húszan vagyunk. 

A munkamódszert a tagok életkora határozza meg. Az általános iskolai tanulók értelmi fejlett-
sége és akarati képességei nem teszik lehetővé, hogy egyéni gyűjtést várjak tőlük. Ebben a korban 
a gyermek még nem rendelkezik a lényeglátás, a logikus elrendezés, a fogalmazás és a nyelvi le-
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jegyzés olyan képességével, hogy önálló gyűjtőmunkát tudjon végezni. Általában egyesével járnak 
gyűjteni, de előfordul, hogy ketten összefognak, és együtt mennek ugyanahhoz az adatszolgáltató-
hoz, vagy felváltva egymás adatszolgáltatójához. Hetenként fél-egy órát töltenek el a gyűjtéssel. 
Ennél többet nem is lehetne tőlük követelni. 

A szakkör működése kezdetén ki kellett építenem az adatszolgáltatók rendszerét. Jelenleg is 
legalább 50 olyan idős ember él a faluban, akire számíthatunk. Sikerült szóra bírnom őket, s a ve-
lük való kapcsolatot igyekeztem egyszerűvé, közvetlenné tenni. Erre nevelem tanítványaimat is, 
továbbá arra, hogy a felnőtt, idős emberekkel udvariasan, türelmesen foglalkozzanak. 

A tagok a tanév elején feladatul kapják, hogy keressenek maguknak olyan idős adatszolgáltató-
kat, akik régi lábodi lakosok, jó emlékezőtehetséggel rendelkeznek, és szívesen beszélnek a múlt-
ról. Arra bíztatom őket, hogy több adatszolgáltatót is tartsanak nyilván, hogy ha az egyik elfoglalt, 
akkor is tudjanak gyűjteni. Ezeknek a személyeknek a legfontosabb adatait beszerzik és behozzák 
nekem: név, leánykori név, születési év, vallás, lakcím. Ezekre a gyűjtés hitele miatt van szükség. 

A szakköri tagokkal ismertetem a népi lejegyzés legalapvetőbb tudnivalóit. Megtanítom őket, 
hogy jegyezzék le a legjellemzőbb beszédfordulatokat, példamondatokat. Mivel a község az ö-ző 
nyelvjárásterülethez tartozott, a kétféle „e" hangot is megkülönböztetik a beszédben. Ezeknek a 
lejegyzésére is oktatom őket. 

Nagyon fontos tulajdonsága a szakkörösnek a kitartó, lankadatlan munka. Nem szabad kifá-
radnia, beleunnia; megijedni a rossz időtől, télen félni a korai sötétedéstől. 

Egész évben csak néhány témával foglalkozunk. A foglalkozásokon lediktálom a kérdéseket, 
elmagyarázom értelmüket, a gyűjtés módszerét. Tudják, hogy a várható választ nem szabad előre 
mondani, hanem többféleképpen, körülírva kell kérdezni. 

A következő foglalkozáson lapokra írva beadják a válaszokat és az adatokat. Ezeket lehetőleg 
azonnal megbeszéljük, értékeljük. Bizony sokszor előfordul, hogy semmit sem tudnak beadni. 
Vannak, akik eleinte nem is elég lelkiismeretesek, s nem érzik kötelezőnek a vállalt feladatot. Ter-
mészetesen nekem is nagyon türelmesnek kell lennem, hogy ki tudjam várni a „gyümölcs érését". 
A régebbi kérdéseket többször is elővesszük, próbáljuk bővíteni a válaszok körét. Az összegyűj-
tött adathalmaz rostálása, rendszerezése, egybefogalmazása és legépelése rám vár. Ebben a te-
hetségesebb vagy az érettebb tanulók néha tudnak valamit segíteni. Bevonom őket az illusztráci-
ók elkészítésébe is. 

Az összegyűjtött adatokat több helyen, személyes gyűjtéssel ellenőrzöm. Ebben ma már nagy 
segítségemre van a művelődési háztól használatra kapott kazettás magnetofon. Ezzel olyan 
hosszú beszélgetéseket vehetek fel, amilyenekre a szóbeli gyűjtésnél nincs lehetőség. Gyűjtő-
utaimra elviszek magammal egy-két ügyesebb gyereket. 

A foglalkozásokat játékkal, dalolással, csevegéssel igyekszem vonzóvá tenni. 
Ugyanezt szolgálja a séta, a kirándulás vagy a honismereti találkozókon való részvétel is. 
Az ellenőrzött adatokat rendezem, egybefogom. Sok gyötrődés, kínlódás, de sok öröm forrása 

is ez számomra. Utána már könnyű a dolgom, mert szólok a „gépírónőmnek", aki mindig a ren-
delkezésemre áll, mindig ráér, amikor én, mindig a legjobb tudása szerint, pontosan írja a népi le-
jegyzést, még a korrigálást is az én kívánságom szerint végzi. Azért is jó, mert fizetést sem kér. 

A gondjainkról 
Sajnos, a tanulók közül nem mindig a legtehetségesebbek jelentkeznek a szakkörbe. Persze a 

kevésbé tehetségesek is lehetnek igen ügyes gyűjtők, mégis, egy jobb tanuló többre képes. 
A gyermekek a honismereti szakkört általában nem érzik az előrehaladásukhoz szükségesnek, 

közvetlenül olyan hasznosnak, mint a tantárgyi szakkört. Azok kiegészítik, elmélyítik a tananya-
got, s előkészítik őket a továbbtanulásra. Ezzel szemben a honismereti szakkör maradandó érté-
ket hoz létre, pályamunkákban, gyűjteményekben rögzíti a hagyományt. 

Ugyanakkor ez a szakkör több munkát, nagyobb kitartást kíván, mert nemcsak a foglalkozáson 
van vele munka, hanem még gyűjteni is kell. Ezért minden évben van lemorzsolódás. Nyolcadi-
kos, aki már igazán tudna dolgozni, kevés van. Igaz, azt szoktam mondani, hogy inkább kevés jó 
munkás legyen, mint sok lusta, de mennyivel jobb lenne a sok jó munkás! Jelenleg elég sok a ta-
gok száma, az 5. osztályból is többen jelentkeztek. Bízom benne, hogy sikerül megtartani őket. 
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Az iskola és az úttörőszervezet délutáni programja, a többi szakkör, a sokféle kulturális prog-
ram gyakran akadályozza a munkánkat. Ezek azonban olyan dolgok, amelyekről senki sem tehet. 
Ütközés esetén mindig nekünk kell visszavonulnunk Az iskolavezetés elvileg nem gördít elénk 
akadályt, bár ez nem az iskola szakköre. Engedélyt ad, hogy iskolaidőben részt vehessünk a talál-
kozókon. 

A szakkörnek jelenleg is van néhány száz forint „vagyona", amely a pályadíjakból származik, és 
takarékbetétben fekszik. A kapott pályadíjak tették lehetővé azokat az egynapos kirándulásokat, 
amelyeket a szakkörösök számára rendeztünk. Jártunk már Zalaegerszegen, három Balaton-parti 
múzeumban, kétszer Szigetvárott, továbbá Pécsett, Kaposvárott, Marcaliban, Csurgón, Kőszegen 
és Szombathelyen. 

Visszatekintve a 15 évre, úgy érzem, értünk el valami eredményt. Csak azt kívánom magam-
nak, hogy még soká legyen erőm a munkához. Jó lenne, ha a 30. évfordulón még szebb eredmé-
nyekről számolhatnék be kedves szülőfalum javára. 

TÚRI RÓBERT 

A honismereti szakkör és tábor 
módszertani kérdései 

Az előttem szólók úgy kezdték témájuk kifejtését, hogy jelezték: fiatal korukban, diákként 
részt vehettek iskolájuk, szűkebb pátriájuk által szervezett, vagy esetleg egy-egy országos népraj-
zi-honismeretei tábor munkájában. Ezt én koromnál fogva nem mondhatom el magamról. Azt vi-
szont igen, hogy a néprajz iránti érdeklődésemet a tatai és kecskeméti piarista gimnázium tanárai, 
az Apáczai Cseri János Pedagógiai Főiskola, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának nyelvészei keltették fel bennem. Pályám legelején, 1958 és 1960 kö-
zött, Tatán, kollégákkal célul tűztük ki a város és környéke néprajzi értékeinek felkutatását és 
megörökítését. Ebből a társaságból nekem hamarosan ki kellett válnom, mert visszautasítottam a 
megye felkérését valamilyen munka elvégzésére, s ezért hamarosan Keréktelekin, egy Kisbér kör-
nyéki faluban kellett folytatnom pedagógiai munkásságomat. 

Ez bizonyos „megbélyegzést" is jelentett abban az időben, de én szívesen dolgoztam a faluban, 
az emberekkel jó kapcsolatom volt, s korábbi néprajzi érdeklődésem arra indított, hogy az itteni 
gyerekekből létrehozzak egy néprajzi szakkört szülőfalujuk népi értékeinek felkutatására és bizo-
nyos fokú megmentésére. Tettem ezt többek között azért, mert ez a gyűjtőmunka a közvetlen ha-
szon mellett elősegítette a gyerekek tanulmányi eredményeinek növelését is. A munkában részt 
vevő tanulók megtanulták a fegyelmezett gyűjtést, az eredmények - maguk szintjén - feldolgozá-
sát s ezzel együtt a szerkesztést, a világos fogalmazást. Nevelési szempontból sikerült őket szülő-
földjük jobb megismerésére és annak elmélyültebb szeretetére nevelni. Hozzájárult ez a gyűjtő-
munka ahhoz is, hogy szüleiknek, nagyszüleiknek a munkáját jobban értékeljék, tehát a nemzedé-
kek is közelebb kerültek egymáshoz. 

A vidéki pedagógusnak a munkája mellett általában maradt egy kis szabadideje, amit vagy fel-
használt, vagy nem. Sokan a falu kulturális életében vettek részt, művelődési otthonokat irányí-
tottak, mások más elfoglaltságot kerestek. Nekem kitöltötte a mindennapjaimat a családi kötele-
zettségeken és a tanításon kívül az, hogy néprajzi gyűjtést végeztettem és végeztem, s irányítottam 
tanítványaimat a gyűjtés feldolgozásában. A fentieken kívül ez a munka arra is lehetőséget adott, 
hogy országos szintű gyűjtésekbe kapcsolódhassunk bele, s országos bírálatokon keresztül méret-
tessük meg munkánkat. 

A szakkör első éve a szakkörvezetőnek is a tanulóévet jelentette. Mi kell ahhoz, hogy egy szak-
kör jól működjék? Nagyon sok múlik a szervezésen. 
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• Először is szükség van egy vezetőre, aki elhivatottságot érez erre a munkára. Ez annyira ter-
mészetes, hogy nélküle nem is lehet indítani néprajzi szakkört - de mást se - , mert eleve kudarcra 
van ítélve. 

• A szakkörvezető főnöke(i) legalább hallgatólagosan egyezzenek bele a szakkör működésébe. 
• Legyenek olyan gyerekek, akik a gyűjtő és feldolgozó munkát szívesen vállalják. 
• Tanulják meg a helyes kérdezési technikát. 
• Találni kell jó adatközlőket. 
Az első időben meg kell ismertetni a gyerekekkel a néprajz fogalmát, meg kell velük beszélni 

az éves munka részleteit. Célszerű egy-egy gyereknek, vagy gyerekcsoportnak kijelölni az érdek-
lődésükhöz közel eső területet, témát. Altalános iskolásokról lévén szó énekes-táncos valamint 
sportos gyermekjátékokat, gyermekjátékszereket, dramatikus népszokásokat, gyermekmondóká-
kat lehetett velük gyűjtetni, de szívesen szedtek össze anyagot az élethez kapcsolódó jelesebb al-
kalmakról is (esküvő, lakodalom, keresztelő, temetés stb.), valamint a paraszti munka különféle 
területein is örömmel kutattak. Jó eredményt lehetett velük elérni tárgyak gyűjtésében és az isme-
retanyag feldolgozásában is. A lányok a főzés, a kézimunkázás és a viselet felkutatásában és fel-
dolgozásában tudtak szép eredményeket elérni. Szívesen fordultak a különféle korosztályokhoz 
kapcsolódó népi „előírások" felé (kisgyermekek, iskolások, serdülők, felnőtté válók, fiatalok, fia-
tal házasok, középkorúak, idősek). 

Amikor kialakult a szakkör éves munkája, akkor a gyerekeknek a néprajzi gyűjtés alapkövetel-
ményeit kellett elmondanom. 

• Hogyan keressük meg a megfelelő adatközlőt? Legyen a vizsgált terület jó szakértője, akar-
jon és tudjon jól, részletesen beszélni, hangképzése legyen tiszta, különösen akkor, ha magneto-
fonnal gyűjtünk, s ez a gyakoribb. 

• Ne elégedjünk meg egyetlen adatközlő adataival, legalább még két forrást kell ahhoz találni, 
hogy az adat biztos adat legyen! A szakkifejezéseket, neveket jegyeztessük le fonetikusan - a gyer-
meknek így szól az utasítás: úgy írd le, ahogy hallod\ 

• A szakkör vezetője kérje be a gyűjtött anyagokat a feldolgozás különböző szakaszaiban, hogy 
véleményével már menet közben jó irányba terelje a végleges szövegezést. Kétes adatok esetén ja-
vasoljon „rágyűjtést", adatpótlást a tanulónak. 

Egyébként azok a módszerek, amiket a kisebb gyerekeknél alkalmaztatunk a gyűjtéskor, a na-
gyobb, középiskolás korú szakkörösök esetében is alkalmasak a munka elvégeztetésére, csak ez 
utóbbiaknál - mivel szellemileg érettebbek, a kicsiknél képzettebbek - nagyobb mélységű kuta-
tást és feldolgozást várhatunk el. A középiskolásoknál már bizonyos mértékű nyelvjárási lejegy-
zést is megkövetelhetünk, de ennek az a feltétele, hogy arra szakköri gyakorlatokon fel is készít-
sük, ki is képezzük őket. Meg kell velük tanítani a megfelelő hangjelöléseket, meg kell ismerked-
niük a vizsgált terület nyelvjárási sajátosságaival. A nagyobbak esetében is érvényes a jelszó: azt 
írd le, amit hallasz1. 

Azt szokták mondani a magyar szakos kollégák, hogy az ilyesféle fonetikus lejegyzés rontja a 
tanulók helyesírását. Több, hasonló területen dolgozó kolléga is megerősített abban a tapasztalat-
ban, hogy éppen azért, mert lejegyzés közben oda kell figyelni a szóelemekre is, inkább javulni 
szokott a helyesírásuk. A gyűjtött anyag feldolgozását többnyire egy szakszótár zárja le. Ehhez is-
mernie kell a gyűjtőnek az abc-t, röviden meg kell tudnia fogalmazni a szótárba illesztett szó je-
lentését. A gyűjtött szövegből példamondatot is kellett az értelmezés után írni. 

Az általános iskolásokkal végzett néprajzi szakköri munkákról az önkéntes néprajzi gyűjtőhá-
lózat az általuk meghirdetett pályázatokra beküldött dolgozatokból szerzett tudomást. A kerékte-
leki gyerekek munkája hamarosan országos elismertséget hozott a számukra. 

Minden ilyen munka személyhez, a vezető személyéhez kötött. Ha a vezető tanár megválik a 
munkahelyétől, a szakköri munka is befejeződik. Ez történt Kerékteleki esetében is. 1966-ban a 
kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium hívott meg munkatársai közé. Eltávozásommal a szakköri te-
vékenység megszűnt, sőt, az otthagyott, későbbi elszállításra váró, mintegy 100-120 játékszer is 
ebek harmincadjára került. Sajnos tizenhárom évvel később a kisbéri tárgygyűjtés anyaga is ha-
sonló sorsra jutott. 

A kisbéri gimnázium is engedélyezte a szakköröm működését. Nagyjából ugyanaz a folyamat 
játszódott le a középiskolában is, mint az általánosban. Annyiból könnyebb volt megszervezni a 
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szakköri munkát, hogy kerékteleki diákjaim közül többen tanítványaim lettek a gimnáziumban is, 
és ők elősegítették a gyorsabb szervezést. Sok, az általános iskolában már gyűjtött témát itt is fel-
dolgoztathattunk a tanulókkal. A nagyobb gyermekek már bővebb, részletesebb gyűjtést végez-
tek, s a fonetikus lejegyzésben is biztosabbak voltak, mint a kisebbek. A gyűjtés területe megna-
gyobbodott, mert nemcsak Kisbéren, hanem a környező községekben is gyűjtöttek a tanítványok, 
ki-ki a saját szülőfalujában, saját rokonságától és ismeretségi körében. Csak felsorolásszerűen a 
témák: tárgyak gyűjtése, ragadvány- és gúnynevek, házfelmérések, népi vadfogás, állattartás, föld-
művelés, a földművelés eszközei, étkezési szokások, a gyermekek játékai, háztartási eszközök, 
kismesterségek, a kocsi és részei. Hamarosan kiegészült a néprajzi gyűjtés a nyelvjárási anyagok 
gyűjtésével is. Jól fel tudtuk használni Morvay Péter-Végh József: A nyelvjárási és néprajzi gyűjtés 
összekapcsolása (Magyar Nemzeti Múzeum - Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára, 1960.) cí-
mű útmutató füzetet. Különösen sok nyelvi anyagot lehetett összegyűjteni a hagyományos parasz-
ti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse témakörökben. Már a kerékteleki gyerekek is gyűjtöt-
tek földrajzi neveket, de ezt a munkát sokkal intenzívebben, szinte az egész volt komáromi járás 
területére kiterjedően (ez Komárom-Esztergom megyének hozzávetőlegesen 40%-a) vállalták a 
középiskolások. Az 1985-ben, a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában megjelent Komá-
rom megye földrajzi nevei című kiadvány anyaga igen jelentős mértékben az ő gyűjtőmunkájuk 
eredménye. 

Igen fontos, hogy a gyűjtők lássák is végzett munkájuk eredményét. 1966-tól 13 éven keresztül 
- kisebb visszaeséseket nem számítva - kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a gyerekek. A népraj-
zosok úgynevezett kétéves szakkörnek ismertek minket, mivel az Országos Diáknapok néprajzi 
pályázataihoz igazítottuk a gyűjtéseket és a feldolgozásokat. Ezeken a fórumokon értünk el olyan 
eredményeket, amikkel sikerült a lelkesedést a következő időszakara is átvinni. Az iskola és a me-
gye számára sok arany, ezüst és bronzérmet hoztunk haza, volt olyan alkalom, hogy a megye ér-
meinek a felét a kisbériek szerezték. 

A szakkörvezetőt örömmel töltötte el, hogy diákja közül azok, akik magyar szakra jelentkez-
tek, többnyire nyelvészetből, nyelvjárási anyagból választottak szakdolgozati témát. Az országos 
néprajzi gyűjtőhálózat ifjúsági tagozata által rendezeit konferencián a Kisbéri szíjgyártás ismeret-
anyaga és szókincse című pályamunka szerepelt egyik előadási témaként. Az anyagot 1980-ban az 
ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint a MTA Nyelvtudományi Intézete 
A kisbéri szíjgyártás szakszókincse címmel a Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 3. köteteként (a 
gyűjtő ekkor már egyetemi hallgató) megjelentette. A Komárom megyei Honismereti Füzetek 
1974. évi számában meg je l en t i kosárfonás Kisbéren, A kisbéri kocsi és részei és Amíg a kenderből 
fonal lesz című dolgozat a kisbéri szakkörösök tollából. Ugyanitt a korábban működő kerékteleki 
szakkörösök néhány dolgozatát is közreadták: A szüret Keréktelekin, Kenyérsütés Keréktelekin, A 
disznóölés Keréktelekin, valamint A csiripiszli készítése és fogyasztása Keréktelekin. 

Országos kiadványokban is helyet kaptak mind a kerékteleki, mind pedig a kisbéri gyűjtések 
(mondókák és gyerekjátékok): Cinege, cinege, kismadár, Kivirágzott a diófa, valamint a Bújj, 
bújj, zöldág c. kötetek. Az Időnk címet viselő Komárom megyei szemle 1963. évi 1. számában e 
sorok szerzőjétől Kerékteleki népi gyermekjátékok címmel jelent meg rövidebb anyag. 

Ugyancsak „melléktermékként": a nyelvjárási anyaggal foglalkozó tanulók közül tízen jutottak 
be az Országos Tanulmányi Verseny megyei döntőjébe, s onnan két alkalommal az országos dön-
tőbe is bejutott tanulónk. Igaz, a verseny meghirdetése is kedvezett a versenyzőknek, mert nyelv-
járási témát hirdettek meg. 

Fontos lenne, hogy továbbra is jelenjenek meg a gyerekek számára fogható, feldolgozható pá-
lyázati kiírások, mert az ezeken elért eredmények igen sokat lendítenek a további munkán. Az is 
nagyon fontos lenne, hogy a főiskolák és az egyetemek fordítsanak nagyobb figyelmet a szakkör-
vezetők képzésére. 

Szólni kell még a néprajzi gyűjtőtáborokról is. 
A kisbéri szakkör eredményességének köszönhetően, a múzeum szervezésében Rédén rendez-

te meg a megye az I. Komárom megyei Ifjúsági Honismereti Tábort, s a következő években ezt 
még négy követte. A táborok, valamint a Szakköri Szemlék (nyolc megyei szemle volt 1989-ig) a 
végzett munka értékelését, újabb értékek felkutatását tették lehetővé, s összekapcsolták, össze-
hangolták a megyében folyó ilyen jellegű munkákat, összeismertették a különféle földrajzi terüle-
ten dolgozó, gyűjtő diákokat. 
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A szakkörvezetőnek is sokat nyújtott a gyerekekkel folytatott munka. Többek között ő is vég-
zett anyaggyűjtést, s az összegyűlt nyelvi anyag elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy A kisbéri nyelv-
járás hangtani vizsgálata címmel elkészítse doktori értekezését. Egy olyan munka elkészítésére is 
ösztönzést kapott, amit talán a gyűjtés megszervezése előtt lett volna jó kézbe venni, de mivel 
ilyen nem volt, nem is lehetett megtenni. Nevezetesen végig hiányát érezte egy megyei néprajzi 
bibliográfiának. Több évi gyűjtő és feldolgozó munka eredményeként a történelmi Komárom és a 
történelmi Esztergom megyék néprajzi anyagáról jelentette meg 2001-ben Komárom-Esztergom 
megye néprajzi bibliográfiája címmel. 

A szakkörökben készült néprajzi anyag a megyei és az országos néprajzi adattárakat gyarapí-
totta, de ennél sokkal fontosabb volt az, hogy gazdagította tanítványaink ismereteit, rányílott a 
szemük környezetük szépségeire és értékeire, s hasznosan múlatták idejüket. Minden közvetlen 
nevelésnél nagyobb volt ennek a munkának az emberformáló ereje. Ahhoz, hogy a szakköri mun-
ka valóban eredményes legyen, szükség van a szakkörvezető igyekezetén kívül arra is, hogy az is-
kolák elfogadják és támogassák az ilyen munkát, s a megyei szervek közül különösen igénylik a 
múzeumok szakmai támogatását. 

Reneszánsz kályhacsempe Mátyás tatai palotájából, 
Kuny Domokos Múzeum, Tata 
(Haraszti Norbert felvétele) 
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