
SZABAD FÓRUM p 

Az Ezerjófű akció elé 

1. Gyökerek, előzmények. A népi növénynevek és a rá juk vonatkozó néphagyo-
mány felkutatása, számbavétele régóta közös gondja a nyelvjárási, néprajzi és nö-
vénytani kutatásnak. Fazekas Mihály halálának 150. évfordulója1 , Diószegi Sámuel-
lel együtt alkotott Magyar Fűvészkönyvének (1807) méltatása is éles fényt vetett arra , 
hogy a magyar felvilágosodás nagy alakjainak törekvéseiben mennyire összefonódott 
a korszerű nemzeti tudományos élet kialakításának és a hagyományos népi-nemzeti, 
irodai mi-történeti értékek átmentésének szolgálata. E törekvésnek nagy jelentőségű 
gyümölcse volt a modern magyar botanikai szaknyelvnek a népi növénynevek fel-
használásával való megteremtése. 

Nagymúltú folyóirataink, az 1872-ben megindult Magyar Nyelvőr és az 1890-től 
megjelenő Ethnographia m á r első évfolyamaitól kezdve rendszeresen közölnek né-
pi növény névgyűjtéseket. Századunk jeles botanikusai közül Gombocz Endre, Já-
vorka Sándor és követőik végeztek e téren igen eredményes úttörő munkát, az 
1930-as évektől kezdve pedig a nyelvjáráskutató Beke Ödön volt alapos művelője 
és lelkes propagálója a népi növénynevek gyűjtésének és vizsgálatának.2 

A felszabadulás után a népra jz részéről a Magyar Népkutatás Kézikönyvének az 
eddigi kutatás eredményeit és a megoldandó feladatokat összefoglaló egyes tanulmá-
nyai adtak, a kérdést nagyobb egységbe illesztve, elméleti alapvetést és további in-
díttatást a szóbanforgó feladat intenzívebb munkába vételéhez.3 

Az 1952. óta minden évben meghirdetett Országos Néprajzi (1960-tól Országos 
Néprajzi és Nyelvjárási) Gyűjtőpályázat — de már a felszabadulás előtti utolsó évek-
ben szervezett Országos I f júsági Táj- és Népkutató Pályázatok (1942—44) is — igye-
keztek erre a fontos feladatra irányítani az önkéntes gyűjtők figyelmét. Az Országos 
Gyűjtőpályázat a népi gyógyászattal foglalkozó ajánlott pályatételébe illesztve m á r 
1961. óta hangsúlyozta a népi növénynevek szakszerű számbavételének fontosságát/ ' 
Születtek is e témakörben értékes anyagú gyűjtések, pályamunkák, de viszonylag kis 
számban és nem is eléggé széles földrajzi területen.5 

A szervezett honismereti mozgalom széles körű kibontakozásával, valamint az en-
nek során fokozatosan országossá vált, központilag irányított néprajzi-nyelvjárási 
gyűjitőakciók (Észak-dunántúli Néphit- és Népszokás Atlasz, földrajzinév-gyűjtés, 
Magyar Néphit Topográfia) nyomán kedvező feltételek alakultak ki ahhoz, hogy szé-
les társadalmi bázisra támaszkodva ebben a tárgykörben is meginduljon és kibonta-
kozzék egy szakszerűen megalapozott, központilag szervezett országos gyűjtőakció. 
Amikor 1959-ben szoros együttműködés alakult ki a Néprajzi Múzeumnak az önkén-
tes néprajzi gyűjtőmozgalmat irányító gyűjtőszervezési csoportja és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársai között, ennek jegyében 

1 Szilágyi F e r e n c : Fazekas Mihály év fo rdu ló já ra . Honismere t 1978. 4. sz. 47—48. old. 
2 Ká lmán Béla : Nyelv járás i g y ű j t é s ü n k múl t ja , mai á l lapota és fe ladatai . Kü lönnyoma t a Magyar 

Népku ta t á s Kézikönyvéből . Bp. 1949. 
3 Va jka i Auré l : N é p ü n k természet i smere te . K ü l ö n n y o m a t a Magyar N é p k u t a t á s Kézikönyvéből . 

Bp. 1948. — Uő. : A magyar nép orvoslási ku ta t á sa . Ua. a sorozat. Bp. 1948 K. Kovács László A 
m a g y a r népi gazdálkodás ku t a t á sa . Uo. Bp. 1947. — Ld. még Gunda Bé la : A m a g y a r gyű j töge tő 
és z sákmányo ló gazdálkodás k u t a t á s a . Uo. Bp. 1948. — Uő. : A gyű j töge tő gazdálkodás. Ú t m u t a -
tó a Füzetek a Népra jz i Ada tgyű j téshez I. Bp. 1939. 

4 Morvay P é t e r : Az Országos I f j ú s á g i T á j - és N é p k u t a t ó Pályázat . Bp. 1943. Vö. A Népra jz i Mú-
zeum A d a t t á r á n a k Értesítője 1959—61. 1—4. sz. 

5 Legú jabban az 1978. évi Országos Népra j z i és N y e l v j á r á s i Gyűj tőpá lyáza t egyik d í jnyer tes pá lya -
m u n k á j a : Csetényi Mihályné: Csépa és k ö r n y é k e nép i növényei . 
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készült el A néprajzi és nyelvjárási gyűjtés összekapcsolása című útmutató füzet, 
amely a most tárgyalt témakör kutatásához is alapvető szempontokat adott6. 

A Magyar Néprajzi Társaság önkén tes Gyűjtő Szakosztályában régóta dédelge-
tett terv tetté válásához a végső lökést az előbb Kalotaszeg gazdag néphagyományú 
vidékén, majd Románia más magyarlakta területein megszervezett, hasonló célú ak-
ciók meggyőző eredményeinek nyilvánosságra hozása ad ta meg7. 

2. Az akció céilja és .jelentősége. Az Ezerjófű-akció központilag irányított, tudo-
mánysegítő és nevelő célzatú néprajzi-nyelvjárási-növénytani (etnobotanikai) tárgyú 
országos gyűjtőmegmozdulás lehet, amely egyrészt a népi növénynevek felkutatását, 
számbavételét tűzi ki céljául, de ugyanakkor gazdagítani kívánja a növények népi 
kultúránkban elfoglalt szerepére vonatkozó ismereteinket, új adatokat remél felkutat-
ni az érdekelt tudományágak számára. 

Az akció összetett voltából adódik, hogy nemcsak a nyelvészeti-néprajzi célkitű-
zésű honismereti szakkörök tagjainak érdeklődő részvételére számíthat, hanem az 
általános iskolai (úttörő) és középfokú iskolai biológiai szakkörökére, országjáró diák-
körökére, természetbarátokéra s egyéb rokonérdeklődésű közösségekre is, s így új 
réteget vonhat be a honismereti munkába. 

Az akció jellegéből az is következik, hogy figyelmet ébreszt más honismereti ér-
tékmentő tevékenységek iránt is, a természettudományi értékek megbecsülésétől, szá-
montartásától a táj i , irodalmi hagyományok kutatásáig. Vonzó, tartalmas és újszerű 
feladatokat kínál az országos és megyei (területi) honismereti táborok néprajzi-
nyelvjárási, valamint környezet- és természetvédelmi szakcsoportjainak, s ezen ke-
resztül fejleszti a néprajzi és nyelvjárási gyűjtésben is hasznosítható természettudo-
mányos szemléletet. 

3. Irányítás és támogatás. Az akció szakmai irányítását munkamegosztásban a 
Magyar Néprajzi Társaság önkéntes Gyűjtő Szakosztálya és a Természettudományi 
Múzeum Növénytára végezhetné a Hazafias Népfront Honismereti Albizottsága, az 
MTA Nyelvtudományi Intézete, a Néprajzi Múzeum, az Orazágos Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Hivatal és más érdekelt intézmények támogatásával. 

4. A résztvevők. Az akció beilleszkedhet az iskolai oktatás programjába, a KISZ 
és a Magyar Úttörők Szövetségének évi munkatervébe, minthogy — kezdeti szaka-
szában — főként az általános és középiskolás korú i f júság gyűjtőkollektíváinak rész-
vételére számít. De emellett lehetőséget nyújt a megfelelő érdeklődésű, az akció ál-
tal érintett területeken tevékenykedő felnőttek: természetjárók, múzeumbarátok, 
kertbarátkörök, főiskolai és egyetemi tudományos diákköri tagok bekapcsolódására 
is. 

5. Kapcsolat az Országos Gyűjtőpályázattal. Az akció beilleszkedik az Országos 
Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatba, valamint a kétévenként ismétlődő Orszá-
gos Diáknapok Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatába, ahol eddig is fogadtak 
ilyen tárgyú pályamunkákat. Ilyenifommán e pályázatok keretében részben megoldható 
a legeredményesebben dolgozó gyűjtőkolléktívák és egyéni gyűjtők jutalmazása. 

6. Az akció és a honismereti táborok. Az országos és a megyéi honismereti tábo-
rokban létrehozandó népi növénynév-gyűjtő szakcsoportok a gyűjtőmódszer szélesebb 
körű elterjesztését, finomítását is szolgálhatják. Azoknak a honismereti tábori nö-
vénynév-gyűjtő szakcsoportoknak az irányítására, amelyeknél ezt az érdekelt megyei 
intézmények (múzeumok, arborétumok, egyetemi-főiskolai növénytani tanszékek 
stb.), vagy gyakorlott biológiatanárok segítségével nem tudják megoldani, a Termé-
szettudományi Múzeum Növénytára botanikus szakembereket bocsát rendelkezésre. 

Kisebb létszámú külön Ezerjófű-szaktábor szervezése is megoldható az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal támogatásával. Az ezeken való részvétel egy-
úttal a jutalmazás és a módszertani felkészítés egyik formája lehet. Az akció népsze-
rűsítésére a Pilisi Parkerdőben rendezetthez hasonló, speciális célú vándortáborok 
(V. ö.: Budai János: Vándor olvasótábor a Pilisben, Honismeret 1975. 1. sz. 15.—16. 
old.), valamint a tájiközpontú programmal szervezett olvasó-köziművelődési táborok 
is jól felhasználhatók. 

6 Szerzői: Végh Józse f—Papp László—B. Lőrinczy Éva—O. Nagy Gábor. Ú tmuta tó Füzetek a Nép-
ra jz i Adatgyűj téshez . (Szerk. Morvay P.) VII. sz. Bp. 1950. 

7 Szabó Zsol t : Népra j z i gyű j t é s gye rmekekke l . Honismeret i Híradó 1974. 1. sz. 37. old. — Szabó 
T. E. Atti la—Péntek J á n o s : Ezer jófü . (Etnobotanikai ú tmuta tó . ) Bukares t , 1976. 
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7. Ütemezés, népszerűsítés. Az akció előkészítését, meghirdetését, lebonyolítását, 
a feldolgozott eredmények közzétételét az országos honismereti és i f júsági mozgal-
mi tervekkel összíhangban célszerű kialakítani. Az akció népszerűsítése, irányítása az 
évi út törő és KISZ programfüzetben, módszertani kiadványokban, valamint az i f jú-
sági és a honismereti jellegű folyóiratokban (Pajtás, Őrsvezető, Honismeret, Búvár, 
Turista Magazin stb.), a közművelődési szaksajtóban közreadandó felhívások, mód-
szertani ú tmuta tók érdeklődést keltő cikkek, esetleg szórólapok, valamint a rádió és 
a televízió bekapcsolásával történhet. 

8. Kiállítás. Az akció várható eredményeit kívánatos lenne a legközelebbi orszá-
gos út törő népművészeti szaktáborhoz (1980)8, illetőleg az 1981-ben esedékes Orszá-
gos Diáknapokhoz kapcsolódó kiállításon az ifjúság és a szélesebb nyilvánosság elé 
tárni. 

9. Kiadvány. Az akció sikeres lebonyolítása után minden bizonnyal érdemes len-
ne az eredményeket és tapasztalatokat egy szakemberek által szerkesztett kiadvány-
ban is összefoglalni, amely egyúttal az i f júság természetvédelmi nevelésének is haté-
kony eszköze lehetne. 

10. Konkrét feladat és leibonyolítás. Az akoióban részt vevők által elvégzendő 
konkrét feladat az egy-egy határban (tájban) vadon termő, vagy hagyományosan ter-
mesztett növények helyi népi neveinek (egy-egy növénynek vidékenként több neve 
is lehet!), hagyományos felhasználásának s a növényekre vonatkozó mindennemű nép-
hagyománynak, népi ismeretnek (emberi táplálkozásban, állatok takarmányozásában, 
népi gyógyászatban, népszokásokban, gyermekjátékokban betöltött szerep; festőnö-
vények; mondák; hiedelmek, találós kérdések, közmondások, szálások, dalok stb.) 
felkutatása, s ú tmutatás szerinti megörökítése. 

Az akcióban részt vevő gyűjtőknek a lepréselt és helyi nevükkel azonosított nö-
vényeket (herbáriumot) kellene beküldeni a kiadandó útmutatás szerint, másrészt — 
a szintén megadandó néprajzi-nyelvjárási szempontokat követve — be kellene nyúj-
taniuk gyűjtőnaplójukat is, amely a növényekre vonatkozóan gyűjtött hagyományo-
kat tartalmazza, utalva az egyes növényekre. 

A növények tudományos meghatározása nem volna kötelező. A rendszertani meg-
határozást a Természettudományi Múzeum Növénytárának munkatársai végeznék el. 
Az összegyűjtött, a r r a érdemes anyag a Természettudományi Múzeum Növénytárá-
ba, illetőleg a Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattárába kerülhetne. 

11. Természetvédelem. Az akció lebonyolítása sorára különös figyelmet kell for-
dítani a természetvédelmi érdekekre. A gyűjtőknek a módszertani útmutató mellék-
leteként meg kellene kapniuk a víéderudő növények illusztrált jegyzékét, amelye-
ket nem szabad gyűjteniük, csak helyi népi nevüket, és a hozzájuk fűződő ismeret-
anyagot kell megörökíteniük. 

12. Részletes módszertani útmutató. A fenti tervezetet a Hazafias Népfront Hon-
ismereti Albizottságának néprajzi-anyanyelvi munkacsoportja 1978. október 26-i ki-
bővített ülésén (a Természettudományi Múzeum Növénytára, az Országos Környezet-
és Természetvédelmi Hivatal, valamint a Magyar Üttörők Szövetsége képviselőinek 
bevonásával), e sorok í rójának előterjesztése alapján megtárgyalta. 

A Magyar Üttörők Szövetsége Hogyan? című módszertani kiadványában május 
folyamán megjelenik az akció módszertani útmutatója, amely felhívja a részt venni 
szándékozókat, hogy jelentkezzenek a szervező központnál (Magyar Néprajzi Társa-
ság önkéntes Gyűjtő Szakosztálya, Bp., Kossuth Lajos tér 12. 1055), ahonnan további 
szakmai segítséget kaphatnak. 

13. A nyári szünidő kihasználása. A imost folyó iskolai' év hátralévő részét és a 
nyári szünidőt jól fel lehet használni az akció népszerűsítésére, az 1979. őszén meg-
induló, szélesebb körű szervezés megalapozására. Az idei nyári honismereti táborok 
jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a gyűjtőmódszer a gyakorlatban is kipróbálásra 
kerüljön, ,s hogy a táborok népi növény név-gyűjtő szakcsoportjainak résztvevői ha-
zavihessék szakköreikbe, gyűjtőközösségeikbe módszertani tapasztalataikat. 

Morvay Péter 

8 Vö. Üt tö rő -népművészek t ábo ra Csillebércen. Honismeret , 1976. 5. sz. 12—14. old. 
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Költői verseny Erdélyi Józseffel 

Többször tapasztaltam, hogy a fel-
sőbb iskolákat végzett írók, költők nem 
szívesen segítik az egyszerű népből jött 
tehetségeket. Sőt inkább akadályozzák 
őket. Hiába í r ta meg Petőfi, hogy „a 
költészet szentegyház, ahova belépni 
bocskorban, sőt mezítláb is szabad". 
Három jó költő barátom volt, akiknél 
ezt nem tapasztaltam, akik bár többek 
voltak és nagyobbak nálam, mégis igaz 
barátsággal és szeretettel beszéltek ve-
lem. Tisztelettel emlékezem r á j u k : 
Sinka István, Bakó József és a most 
ősszel elhunyt Erdélyi József. A velük 
való baráti kapcsolataimról — ha az 
erőm engedi — majd külön írok. Egye-
lőre Erdélyi Józsefről: 

Végtelenül sajnálom, hogy haláláról 
csaik a temetése u tán értesültem, újság-
ból. Neheztelek is a lányára, amiér t 
nem értesített. Pedig tudta, hogy jó ba-
rátok voltunk. Hiszen az ap jáva l együtt 
még ö is a ludt itt nálunk gyarmati író-
olvasó találkozónk után. Ugyanis én 
hívtam meg Jóskát ide és közös irodal-
mi estünk volt. ö egyébként több olda-
lú művészlélek volt. Az irodalom, a 
költészet mellet t festegetett is és na-
gyon szépen rajzolt . 

Ennek az édesapámról készült nagyon 
sikerült r a jznak az a története, hogy 
amikor én még a budai Szász Károly 
utcában laktam képviselő korom ide-
jén, egy este Sinka és Erdélyi megláto-

gattak. Édesapám történetesen fent volt 
nálunk. Apámnak szép nagy bajusza 
volt, láttam, hogy Erdélyi ugyancsak 
nézegeti. Majd egyszer csak azt mond-
ja : Te János, van i t thon tiszta ív papí-
rod? Mondom: van, mit akarsz vele? — 
Adjál csak egy pára t , lerajzolom apá-
da t ! Ilyen jellegzetes jó paraszt arcot 
r i tkán lát ss. emíber. Kb. 20 perc a la t t 
készen is volt vele és olyan jól sikerült, 
hogy élethűbb, mint bármilyen fény-
kép. Az eredeti r a j z nálam van üveg 
alatt bekeretezve az íróasztalom, felett, 
és ha ránézek, nagyon szeretett jó 
édesapámmal együtt mindig eszembe 
jut Erdélyi Jóska is. 

Mikor a Nemzeti Parasztpárt köz-
pont jában, mint pártigazgató dolgoz-
tam, három költőbarátom gyakran be-
jött hozzám, és a felszabadulás utáni 
időkben segítettem is őket, amivel tud-
tam, tekintve, hogy a hosszú ostrom 
u tán sok író nélkülözött Pesten. Egy 
ilyen látogatásakor élcelődtünk, anek-
dotáztunk. Én e lmondtam a mezőtúri 
r e formátus pap esetét az öreg betyár-
ral, amikor úrvacsorát osztott. Jdtska 
jót nevetve azt m o n d j a : Te, ezt jó vol-
na elbeszélő költeményben meigírni. 
Hát — mondom — írd meg! Tudod mit 
— azt mondja —, í r juk meg külön-kü-
lön, költői versenyben. Hát — mondom 
—, hogy gondolsz ilyet, hogy én a ha t 
e lemimmel veled versenyezzek? Nem 
akar t am néki állni, de nem hagyott bé-
két, amíg meg nem, ígértem, hogy meg-
próbálom megírni. Abban is megálla-
podtunk, hogy a másik két költő, Bakó 
Jóska és Sinka Pista bírál ják ma jd el 
írásainkat. Többet aztán nem is beszél-
tünk róla. ö elment, én pedig nagy 
gondba estem, m e r t féltem tőle, hogy 
ma jd nagyon kisebbségben maradok 
egy ilyen rutinos és iskolázott költővel 
szemben. Hát azért pár nap múlva 
csalk rászántam magam és megírtam 
Úrvacsora című versemet. S megnyu-
godva betettem íróasztalomba. Már el is 
felej tkeztem róla, amikor egyszer be-
állít hozzám Bakó József. Na — azt 
m o n d j a — tudod-e miért jöttem? Hát 
— mondom —, amiér t máskor, egy kis 
baráti csevegésre. Nem — azt mondja 
—, hanem téged Erdélyi Jóska kihívott 
költői versenyre. Megírtad-e azt a ver-
set? Mondom igen, megírtam, de félve 
muta tom meg. Nem is akar tam én Jós-
kával versenyezni, hogy jövök én ah-
hoz? Azt mondja e r r e Bakó — úgy, 
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hogy költő vagy. Mi mind a hárman ré-
gen megállapítottuk és e l ismerjük te-
hetségedet. Hát csak mutasd az íráso-
dat, mer t Erdélyitől jövök, az övét már 
láttam és ő mondta, hogy jöjjek hoz-
zád. Majd jön Sinka is és a kettőnk 
véleménye lesz a döntő. Er re kihúztam 
a fiókomat, és átadtam neki a verset. 
Persze olvasása alatt f igyeltem az ar-
cát. Láttam, hogy mosolyog a bajusza 
alatt és azt mondja a végén: na bár-
milyen furcsán hangzik is, de ebben a 
versenyben véleményem szerint te 
nyertél. Az a nagyszerű a versedben, 

hogy a re formátus úrvacsorai ceremó-
niát végig leírod enyhe humorra l úgy, 
hogy azt még egyházi emiberek sem ve-
hetik sértő szándékúnak. Később Sin-
kának is ez volt a véleménye. No, erre 
üzent Erdélyi, hogy vigyem el hozzá a 
versemet. Elvittem. Amikor elolvasta, 
csak annyit mondott : igaza van Bakó-
nak és Sinkánafc. Neked jobban sike-
rült ezt a témát megírni. Elismerem, 
s ezek után a magamét meg sem muta-
tom neked. Hiába kértem, nem mutat ta 
meg. 

Hegyesi János 

Ezernyolcszáznegyvenkilenc június 
15-én Szepes-Ófalunál lépt« á t az or-
szághatárt az osztrákok segítségére ér-
kező cári orosz hadsereg, melynek kb. 
tíezer főből álló csapata június 20-án 
délutáni órákban érkezett a Sáros me-
gyei Héthárs határába. Ágyúikat a pé-
termezcd síkon állították fel. A magyar 
honvédek — kb. kétezren — Rosko-
ványhoz közel helyezkedtek el, hogy az 
oroszoknak út jukat áll ják. A csata es-
tig tartot t s a kétezer magyar vitéz 
emberül ál l ta meg a helyét, csak az éj 
beálltával vonult vissza. A csata emlé-
kére 1860-ban egy éjjel, a sá ros megyei 
hazafiak egy csoportja t i tokban kőosz-
lopot emelt a mostani roskoványi vas-
úti megállóval szembein fekvő dombocs-
kán. Ezt az emlékművet többek között 
Bánó Józsefnek, az eperjesi Kollégium 
felügyelőjének, Dobay Sándor eperjesi 
közjegyzőnek és Lesskó nevű akkori 
dobói plébánosnak köszönhetjük. 

Az emlékoszlop miinitegy négy méter 
magas volt, s négy kisebb kőoszlop 
lánccal vet te körül. Feliirata a követke-
ző volt: EMLÉK AZ 1849. JŰNIUS 20-
ÁN ELESETT HONVÉDEKNEK. 

Ezt az emlékművet abban az idő-
ben áll í tot ták fel, amikor még vétség 

A roskoványi honvédemlék1 

volt könnyezni az elhunytaik felett. Ké-
sőbb azonban, többször is megemlékez-
tek erről a csatáról, itt az emlékoszlop 
mellett. így 1899-ben, a csata 50-diik 
évfordulóján a már említett Bánó Jó-
zsef tartotta az, ünnepi beszédet, amely-
ben megemlékezett Dobay József hon-
védezerdesről, aki t Bem tábornok — 
hősi magatar tásáér t és kis. termete 
miatt — „Kis Leonidas"-nak nevezett. 
Dobay József, aki végigharcolta a sza-
badságharcot, Erdélyben született, s éle-
te végét Pétermezőn (Héthárs város tő-
szomszédságában) töltötte. Ott is halt 
meg 1898-ban s a dobói templom krip-
tájába temették. Ugyancsak ott nyug-
szik Dobay Ágoston honvéd-alezredes 
is. 

A roskoványi emlékoszlopot az ál-
lamfordulat után, 1920-ban eltávolítot-
ták. 

A pétermezői kicsiny templom előtt 
lévő sír jában alussza örök álmát Vitális 
Sándor 1849-es honvédőrnagy (ki tud-
ja nem vett-e részt a roskoványi csatá-
ban), kinek han t ja fölé a pétermezőiek 
nem is olyan régen virágos ker te t léte-
sítettek s azt továbbra is gondozzák. 

Dr. Dobay Sándor 



Magyar népmesék az alsótagozatos iskolai nevelés 
szolgálatában1 

Olyan, szocialista nevelőiskoIára van 
szükség, amelynek feladata az egész 
személyiség — az értelem, az érzelem, 
a fizikum, a jellem — harmonikus és 
differenciált fejlesztése. Az általános 
iskola alsó osztályaiban az alapozó sza-
kaszban valamennyi tantárgy a maga 
sajátos eszközeivel a lak í t j a a gyerme-
kek reális világképét, alapozza mate-
rialista világnézetüket. 

A népköltészet c. témakörben az 
egyik legfontosabb alapelv, hogy az 
óvodában szerzett ismeretéket bővítsék 
s még jobban megszeressék a népkölté-
szeti alkotásokat, a népmeséket, népda-
lokat, az énekes népi játékokat. A té-
ma feldolgozása során fontos feladat-
ként jelentkezik a sokirányú fejlesztés, 
információ gyűjtés. 

A 6—10 éves korú gyermekek m á r 
képesek a gyűj tő-kutató munkára. 
Rendszeresen hallgatják a rádió, a te-
levízió mesemondásait, népdal és népi-
játék jeleneteit. Ismerkednek az iskolai 
és városi könyvtár népmese és népdal 
gyűjteményeivel. A népdal-gyűjtés 
mozzanata aktív cselekvéssé, gyakorlat-
tá valósul sok iskolában. Ilyen igényből 
fakad a tanítás kezdésekor és befejezé-
sekor egy-egy népdal, vagy népdalcso-
kor éneklése. 

A 6—10 éves korú gyermekekhez leg-
közelebb áll a népmese. Elmondják, 
dramatizálják, maguk tervezte jelme-
zekkel nem egyszer még éliményszerűb-
bé teszik. Sok esetben bábukkal s az 
ezekhez párosuló hangszínnel, gúnnyal, 
furfangos megjegyzésekkel illusztrálják 
a gazdagok és szegények közötti állan-
dó konfliktust. Értik azt is a kicsinyek, 
hogy egy-egy szereplő egy egész társa-
dalomnak az elkeseredettségét, elnyo-
mását, kizsákmányolását mutat ja be. 
Roppant élvezik a szegények fur fang-
ját, leleményességét és az adott hely-

zetben a szereplők elképzeléseinek meg-
valósulását, ami t olvasás közben gyak-
ran hangos kacagás, hajrá , é l jen és 
megelégedett sóhajok kísérnek. 

Kedvelik az izgalmas , kísérteties 
elemekben bővelkedő történeteket. Ele-
inte a tündér, a boszorkány, a király-
kisasszony, az ördög; a jónak és a 
rossznak végletes, testi jegyekkel is 
hangsúlyozott megjelenítése áll közel a 
gyermekekhez. A jó és a rossz végletes 
viszonylataiban már el tudnak igazod-
ni, állást tudnak foglalni. Ebben a kor-
ban s ebben a témakörben is kedvező 
alkalom kínálkozik a tanulók személyi-
ségformálására s világnézetük alakítá-
sára. Tanulmányaik során győződjenek 
meg arról, hogy nincsenek varázslók és 
tündérek, ezek csak a mesében fordul-
nak elő. 

Az egész életen át tar tó önművelés 
megalapozásában különösen fontos sze-
repet töltenek be a könyvtárak. A 
könyvtár a maga sajátos eszközeivel 
kapcsolódik az iskolai munkához. A 6— 
10 éves korú gyermekek azonban még 
szívesen játszanak, ezért a könyvtári 
foglalkozások legyenek játékosak, főleg 
mesével kapcsolatosak. A mese segíti a 
gyermekeket a jó és rossz megértésé-
ben, a hősök pozitív és negatív tettei-
nek helyes értékelésében. 

Formai megoldásként alkalmazza az 
egyik gyermekkönyvtár vezető a kép-
zeletbeli utazást meseországba, közben 
felelevenítik a mesehősöket, a mese 
jellemzőit, megbeszéük a mese és a va-
lóság kapcsolatát. A filcből kivágott 
mesefigurákat a megbeszélés során 
fe l rakják a posztóra, s a tanulók ma-
guk előtt l á t j ák a mesealakokat s le-
vonják a következtetést, hogy ilyenek 
csak a mesében fordulnak elő, a való-
ságban nem. 

Dr. Poór Jánosné 

L iíuz-^-ászólás N a g y A t t i l á n é : A n é p m e s e j e l en tő sége az óvoda i n e v e l é s b e n c. í r á sához . Honisme-
ret , 1978. 5—6. SZ. 112—113. old . 
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