
Néphagy o mányra 
való nevelés 
a kecskeméti 
Játszóházban 

Több éve foglalkozom néprajzi gyűjtó'munkával. Az eddigi eredményeket tudományos diákköri dolgo-
zatok, szakdolgozat és egy egyetemi évkönyvben megjelent cikk foglalják össze.1 Különös figyelmet 
édesapám szülőfalujának Csíkmenaság (Armjseni) ünnepeire fordítottam. Az elmélet mellett gyakorlati 
tapasztalatot szereztem faragásból, hímzésből, valamint néptáncból. Mindezek hasznosítására és tovább-
adására kaptam lehetőséget a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárban, jelenlegi munkahelyemen. 
Annak a Kodály Zoltán Ének-Zenei Altalános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola napközis csoportjá-
nak a munkájához kapcsolódtam, amellyel a könyvtár szoros együttműködésben dolgozik. A gyerekek, 
akikkel azóta jó barátságban vagyunk, második osztályosok, 7 - 8 évesek. Napközis nevelőjük Rajz István-
né, aki segítsége, együttműködése nélkül nem érhettünk volna el eredményeket, mert mindössze két 
hétben egyszer találkozunk. Mivel foglalkozásainkhoz szabad térre játéklehetőségre volt szükségünk, ezért 
örültünk annak, hogy a Szórakaténusz Játszóházban tarthatjuk meg összejöveteleinket. A foglalkozások 
közötji időben, a szabadidős programokban újrajátszák a játékokat, mondókákat , éneklik a dalokat, 
táncolnak, és így válhat folyamatossá közös munkánk. Számomra az jelenti az igazi visszajelzést, amikor 
már önállóan, irányítás nélkül alkalmazzák a Játszóházban tanultakat. 

Az októbertől márciusig megtartott foglalkozásokat két nagy csoportba sorolhatjuk: 1. átfogó, inkább 
elméleti ismeretek Erdélyről, 2. jeles napi ünnepek (ismeretek, megjelenítés). 

Az első csoportba tartozó foglalkozások célja elsősorban az érdeklődés felkeltése, alapvető ismeretek 
átadása volt. Legelső összejövetelünkön Erdély népművészetéből adtam ízelítőt. Diaképek, fényképek és 
eredeti tárgyak bemutatásával tettük érdekesebbé, színesebbé a beszélgetést. Székely kapukkal, szőttesek-
kel, használati tárgyakkal (mángorló, sulykoló, kapatisztító, sótartó, törülközőtartó) ismerkedtek meg 
tanulóink. A következő alkalommal népviseleteket (mérai, csángó, csíkmenasági) mutattunk be, köztük 
eredeti darabokat is, ami nagy élmény volt, hiszen a kezükbe vehették, megforgathatták, közelről meg-
nézhették. Ekkor az ünnepekről is beszélgettünk. A foglalkozást szógyűjtéssel fejeztük be, ami bebizonyí-
totta, hogy mennyi mindent megjegyeztek a gyerekek. Ezt a módszert azóta is szívesen alkalmazzuk, mert 
az a tapasztalatunk, hogy egy-egy szóhoz a történetet is hamarabb megjegyzik. Az első nagy egység utolsó 
foglalkozásán a jeles napokról beszélgettünk (karácsony, farsang, húsvét). Részletesen a karácsonyt jártuk 
körül. Szó volt a betlehemezésről, karácsonyi köszöntőkről, ajándékozásról. Egy népdal megtanulásával 
régi magyar szavakkal ismerkedtek meg a gyerekek. Nagyon tetszett nekik, hogy „lefordíthatják mai 
magyarra" a fülüknek idegenül csengő szavakat. A felhasznált népdal szövege a következő: 

' Báránykázás Csíkmenaságon (TDK Eger, 1979.) Egy vidám ballada keletkezéstörténetéhez (Nép-
rajzi Diákkör, Szeged, 1980.) Csíkmenaság családi és naptári ünnepei (szakdolgozat, Szeged, 1982.) 
A pártában maradt vénlány siralma farsangkor (Néprajz és Nyelvtudomány, XXIV-XXV. 364 374 
old. 1980 -1981 . Szeged) 

Mikor kicsi jányka vótam, 
Mikor kicsi jányka vótam 
Édes Gergelem, kedves Gergelem. 

Zabaratni járogattam, 
Zabaratni járogattam 
Édes Gergelem, kedves Gergelem. 

Gergel sültült a gerlicsben, 
Gergel sültült a gerlicsben 
Édes Gergelem, kedves Gergelem 
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Ezzel a népdallal tehát megkezdtük az erdélyi magyar nyelvjárásokkal való ismerkedésünket, jóllehet, 
egyszer sem mondtuk ki azt a szót, hogy nyelvjárás vagy nyelvtörténet. 

Mindhárom összejövetelünknek csak elsó' részében beszélgettünk. 7 - 8 éves gyermekekró'l lévén szó, 
figyelembe kell vennünk teljesító'képességüket, figyelmüket és mozgásigényüket. így együttléteink jelen-
tó's részét a közös táncok töl töt ték ki. Sajátos kis „táncházat" alakítottunk ki magunknak. Minden 
foglalkozás második felét néptánclépések tanulására, közös táncolásra fordít juk. Az elsó' alkalmakkor még 
idegenkedő', visszahúzódó gyermekeket Rajz Jánosné külön körbe állította, foglalkozott velük, bátorította 
őket. Ennek köszönhetően a harmadik összejövetelen már mindenki szeretett volna együtt táncolni. 
Senkit nem erőltettünk, akinek nem volt kedve, annak más elfoglaltságot kerestünk (pl. rajz az adott 
témához kapcsolódóan.) Utóbb már igen ritka az ilyen külön munka, ráéreztek a gyermekek a közös 
játék, a közös tánc ízére. Természetesen ehhez az is kellett, hogy néhány alaplépést jól elsajátítsanak, és ha 
kedvük van, maguk is táncolhassanak. 

A második csoporthoz tartozó foglalkozásokat januártól kezdtük meg. Továbblépve az elméleten, meg-
próbáltuk aktívabbá tenni az eddigi ismereteket. Célunk, hogy a gyermekek saját élményként éljék át a 
jeles napok ünnepeit. 

Az év első nagy ünnepköre a farsang, ezt négy foglalkozásban dolgoztuk fel. Ezúttal ennek tematikáját, 
módszereit szeretném bemutatni. 

1. foglalkozás. Összejövetelünket beszélgetéssel indítottuk. Meséltem a csíkmenasági farsangról. A táj-
szavak jelentését mindig közösen értelmeztük. A farsangfarka szó jelentését önállóan megfejtették, ti. 
hogy valaminek (itt a farsangnak) a vége. A farsangtemetés szokását én mondtam el. Az ilyenkor legfonto-
sabb ételt, a kürtöskalácsot többen ismerték, így fényképek segítségével ezt is felismerték. Csíkmenaságon 
farsangkor hatfogásos táncot táncolnak. Ennél a kifejezésnél is hamar rájöttek a jelző valódi jelentésére: 
hat alkalommal való tánc. A motiválás lehetőségét itt ki tudtam használni, mert biztattam őket, hogy 
igyekezzenek úgy megtanulni táncolni, hogy a mi farsangi mulatságunkon eltáncolhassák a hatfogásos 
táncot. Megtanultuk azt is, hogy e táncalkalmak közül az első a próbatánc, majd a szénatánc következik, a 
legutolsó pedig a széptánc. A szénatánc jelentéséhez érdekes variációkat mondtak: szénát táncoltak körül, 
szénán táncoltak. Eredeti jelentését aztán megtanulták: a fiatalok „szénát kódultak", eladták és az árából 
fizették ki a zenészeket. Széptáncnak pedig azért nevezték az utolsó alkalmat, mert akkor mindenki 
ünneplőbe öltözött , népviseletet vettek fel, és úgy mentek a mulatságba. 

Ezt követően egy mondókát tanultunk meg, hogy ki tudják számolnia Virágnevezés játék résztvevőit. 
A macskának gyöngy a lába, 
Azon megyen Moduvába.2 

Ezzel kapcsolatban utaltam a csángókra, a Moldvában élő magyarokra, akiknek a népviseletét már 
korábban megismertük. 

Ezek után nem maradt más hátra, megtanulhattuk a Virágnevezés c. já tékot . 3 Párbeszédes-kitalálós 
játék. Gazda Klára elemzése szerint eredete a középkorba nyúlik vissza. Akkor a vallás ellen vétkezőket 
vesszőfutásra ítélték. „Az egykori büntetés a gyermekjáték magva".4 A játék leírását Gazda Klárától 
idézem. 

„Hat-tizennégy éves leánykák játsszák, télen-nyáron, kint és bent. Számuk nyolc-tizenkettő. A gyerme-
kek egymás mellett vonalban vagy félkörben sorakoznak. Szemben áll velük a kertész: távolabb kétoldalt 
helyezkedik el az angyal, illetve az ördög. A kertész a gyermekeknek egy-egy virágnevet súg. Megérkezik 
az ördög, és így beszélget a kertésszel: 

- Bum, bum, bum! 
- Ki van kinn? 
- Ördög. 
- Mit keres? 
- Virágot. 
- Milyen virágot? 
Az ördög megnevez egy virágot. Ha van olyan a játékosok közt, az vele megy, ha nincs, a kertész így 

válaszol: 
- Kiszáradt a kertemből. 
Az ördög elmegy, helyette az angyal jön, aki így köszönt be: 
- Cin, cin, cin! 
A párbeszéd folytatása az előbbivel azonos. Ha az angyal olyan virágnevet mond, aminek van gazdája, 

azt magával viszi. így folytatódik a játék tovább, míg a kertésznek egyetlen virágja sem marad. 
Ezután az angyal és az ördög egymással szembeállnak, két kinyújtott kezükkel összefogóznak, sorra 

maguk közé veszik a játékosokat és megszitálják, azaz jobbra-balra lengetik, s mondják: 

5 Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Kriterion, 1980. 2 5 1 - 3 1 7 . számú játékok 
3 Gazda Klára: 1980. 595. számú játék 
4 Gazda Klára: 1980. 324 old. 
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- Gyír szita, gyakor szita . . . Menj bé a mennyországba! (Vagy) 
- Gyír szita, gyakor szita . . . Menj bé a pokolba! 
Szitálás közben ugyanis a szitálok grimaszkodással próbálják megnevettetni a középen állót. Ha az 

mégis komoly marad, megérdemli a mennyországot. 
Ezután a megszitált angyalok egyik oldalt, az ördögök velük szemben, félkör alakban felállnak. A két 

csoport elkülönülése után az angyalok még két csoportba oszolnak, és egymással szemben, kb. 1 m-nyi 
folyosót hagyva, hosszú sorban letérdelnek. Az ördögök ezen a keskeny folyosón háromszor végigszalad-
nak, míg az angyalok, ahol csak érik, kezükkel supákolják ó'ket."5 

A mi játékunk annyiban tér el ettől, hogy nem 8 - 1 0 gyermek vesz benne részt, hanem az egész csoport 
(28 tanuló). Ezt úgy oldottuk meg, hogy a tanult mondókával kiszámolják a résztvevőket (10 virágot, 
kertészt, angyalt, ördögöt), s a többiek két csoportot alkotnak, és segítenek az ördögnek, illetve az 
angyalnak virágokat kérni. így elkerülhető, hogy bárki is unatkozzék. A játék megtanulása nagy örömet 
szerzett, igen jókedvűek lettek a gyerekek. így nem volt nehéz a hangulatot megtartani: éneket tanultunk, 
egy csíkmenasági farsangi éneket. 

Megdöglött a bíró lova A négy lába kocsonyának 
Nyúzza meg a bíró maga. A bíró úr családjának. 
Jó lesz a bőre csizmának Jó lesz a bőre csizmának 
A bíróné nagyságának. A bíróné nagyságának.' 

A dalt háromszori eléneklés után már tudták is. A játék, ének után jólesett mindannyiunknak táncol-
ni. Ezen a foglalkozáson a rezgőcsárd^st tanultuk meg. A foglalkozás végén rövid szógyűjtéssel összefoglal-
tuk mindazt, amit a farsangról aznap meséltem. 

2. foglalkozás. Közösen elénekeltük a múlt alkalommal tanult, Megdöglött a bíró lova kezdetű farsangi 
éneket. Folytat tuk egy új népdal megtanulásával, amit szintén farsangkor énekeltek régen a menaságiak. 

Arra ügyelj, öregasszony, 
Hogy az ördög el ne kapjon. 
Biharbőrbe őtöztessen, 
Pokolba bédöcögtessen. 

Ez a népdal kettős funkciót töl tött be: egyrészt bővítette a farsangról megismerhető adatok sorát, 
másrészt á nyelvjárási szavak felismertetése kapcsolódott az előző évben tanultakhoz. Eddigi ismereteinket 
úgy bővítettük ki, hogy a farsangi témával kapcsolatos fényképeket mutat tam a gyermekeknek. Ehhez 
néprajzi témájú szakkönyveket használtam fel.7 Ezen a ponton össze tudtuk kapcsolni foglalkozásainkat a 
gyermekek könyvtárlátogatásával, ugyanis minden héten egy délelőttöt a megyei könyvtár gyermekkönyv-
tárában töltenek. Ez időben - sok más mellett a mi témánkhoz kapcsolódó könyveket nézegettek, 
olvastak. így a szakirodalomból ismerték meg a farsang szó jelentését, és az Égig érő fa c. mese alapján 
nyelvjárási szavakat tanultak. Ezek csak kiragadott példák, ennél sokkal bővebbek, kiterjedtebbek a 
foglalkozások közötti kapcsolatok. 

A fényképek alapján történt megbeszélést mondóka tanulásával folytat tuk: 
Kőkertbe ugorka 
Rákapott a vadróka. 
Hadd el róka megleslek, 
Szeredáig kergetlek.8 

Megbeszéltük - egy korabeli térkép alapján hogy Csíkszereda egy erdélyi város, de a szereda szó a 
szerda nap nevét is jelentheti. 

Újabb éneket tanultunk, hogy egy játékot el tudjunk játszani: Beültettem kiskertemet . . . Ez napjaink-
ban is közismert játék, azért tanítottuk meg, mert témája alapján kapcsolható az előzőhöz. Miután ezt 
megbeszéltük a gyerekekkel, megtanultuk a játékot. Ennek közlését nem tartom fontosnak, mert közis-
mert futó-kergetőjáték. 

A foglalkozás második felében ismét táncoltunk. Ekkor a rida lépést tanultuk meg. Nagy körbe álltunk, 
először a szabályos kézfogást alakítottuk ki (jobb kéz felül, bal kéz alul), majd gyakoroltuk a lépést. 
Hamar feltehettük a magnókazettát, mert gyorsan ráéreztek a lépésre. Ez a kislányoknak könnyebben 

5 Gazda Klára: 1980. 3 2 4 - 3 2 5 old. 
' A dal saját gyűjtéseim között szerepel, Csíkmenaság, 1980. Adatközlő: Adorján Péterné szül. 
Jakab Karolina, 1926. 
7 Pl. Balassa-Ortutay: Magyar néprajz, Corvina 1979. A magyarság néprajza (sajtó alá rendezte 
Czakó Elemér. Bp., 1937.). 
• Gazda Klára: 1980. 274 számú játék 
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ment, szívesebben is csinálták. A foglalkozás végén rövid bemutatót tartottak, kinek hogy megy a tánc. 
Ekkor már párosával táncoltak. A legügyesebbek gyöngyöt kaptak (a gyöngy a napközis foglalkozások 
„piros pontja"). Természetesen nemcsak a táncosokat jutalmaztuk gyönggyel, hanem a beszélgetés során 
ügyesen bekapcsolódó gyermekeket is. 

Minden új témánál tudatosítottuk velük, hogy a mondókákat , dalokat, játékokat , táncokat a február 
végi közös farsangunkra tanuljuk. 

3. foglalkozás. Beszélgetéssel kezdünk, összefoglaljuk eddigi ismereteinket (hatfogásos tánc: próbatánc, 
szénatánc, széptánc, farsangfarka, szénakódulás). Kibó'vítettük azzal, hogy farsangkor ördögollóval 
vonulnak fel, és hamuval teli zacskóból mindenkit bekormoznak. Ezt követően elénekeltük eddig tanult 
dalainkat, majd újabb játékot tanultunk. Ez szintén Gazda Klára monográfiájában olvasható, neve. Posz-
tózás „Az első világháború előtt játszott versenyszerű fugó-kergető kör já ték . . . . Korcsoportonként 
elkülönülten tízen-húszan játszották. A játékosok kézfogás nélkül arccal befelé néző kettős kört alkottak. 
Belül guggoltak a posztók, kívül álltak a kezüket a posztók vállára tevő gazdák. A kör közepén helyez-
kedet t el a bíró. A bíró az egyik gazdához közeledve megkérdezte: 

- Hogy a posztó, komámasszony? 
A gazda azt felelte: 
- Egy pénz, két futás. 
- Három kenyérdagasztás. 
Erre a bíró és a gazda egymással ellentétes irányban egyszer vagy kétszer szaladva megkerülte a kört . 

Amelyikük hamarabb érkezett vissza, beállt a gazda helyére, a másik viszont bíró l e t t . " ' 
Mielőtt eljátszottuk volna, kértük a gyerekeket, hogy figyeljék meg, miben hasonlít és miben tér el az 

eddig tanult játékoktól. A játék végén aztán megbeszéltük, hogy: 
- párbeszédes, mint a Virágnevezés, 
- versenyezni kell, mint a Beültettem kiskertemet címűben; 
- ez szöveges, az előző énekelt; 
- ebben posztók és bíró szerepelnek, az előzőekben virágok, gazdák és ördög, angyal (a két utóbbi 

csak a Virágnevezésben); 
- ebben a játékban a mondóka egyik sorát lehet változtatni, a többiben nem (egy pénz, két futás, egy 

pénz, egy futás, két pénz, egy futás . . .)• 
Ezek után ismét tánc következett. Most inkább „fiús" lépést tanultunk, hogy a fiúk előző alkalomkori 

sikertelenségét feledtessük. Hamarabb meg is tanulták a bokázót, mint a ridát, és nagyobb kedvvel táncol-
tak. Azért a lányok sem maradtak le, ügyesen bokáztak. Gyorsan megtanulták az új lépést, úgyhogy 
maradt időnk feleleveníteni mindazt, amit eddig tanultunk. Körben állva, párosan, kinek hogy tetszett, 
táncolhatott . A foglalkozás végén már nem is szóltunk bele, hogy milyen lépést táncoljanak, csak szólt a 
zene. Még szólótáncosunk is akadt, aki a kör közepén a többiektől függetlenül táncolt. 

Úgy váltunk el egymástól, hogy jól készüljenek a következő találkozásunkra, mert mindazt, amit eddig 
tanultunk, el fogjuk játszani, énekelni, táncolni. 

4. foglalkozás. FARSANG 
Ünnepi összejövetelünket közös énekléssel indítottuk. Elénekeltük a két farsangi dalunkat: Megdöglött 

a bíró lova, Arra ügyelj öregasszony. Ezután arra kértem a gyerekeket, ha van kedvük velem játszani, 
akkor csukják be a szemüket, mert képzeletben elutazunk Erdélybe. Elénekeltem nekik a Repülj madár, 
repülj kezdetű népdalt. 

Repülj madár, repülj, Ha kérdi, hol vagyok, 
Ménaságra repülj. Mondjad, hogy rab vagyok. 
Édes galambomnak Szerelem tömlöcben 
Gyenge vállára ülj. Talpig vasban vagyok. 

Megérkezvén, a farsangfarkanak az eljátszására hívtam a gyermekeket. Első napunk a vasárnap volt, 
amikor próbatáncot táncoltunk. Ekkor minden eddig tanult lépést eljártunk, kipróbálva, hogy tudják-e. 
Szólt a zene, egymás után - megbeszélés alapján - közösen táncolták el a rezgőcsárdást, a ridát, a 
bokázót. A farasangi mulatságon a gyermekek régen is sokat játszottak, miért ne játszanánk mi is — 
kérdeztem tőlük. Megszavazták, hogy elsőként a Virágnevezést játsszuk el. Itt már teljesen önállóak voltak, 
maguk számolták ki a résztvevőket, adtak nevet a tíz virágnak és játszottak. Mi csak „bírák" voltunk, 
hogy ki állta a nevettetést, kiből lehet angyal. A játéknak végére érve mondtam, hogy már nagyon eltelt az 
idő, ideje lenne aludni térni. Játékos kedvükben voltak, értették, hogy mire gondolok, egymás ölébe 
hajtották fejüket, és úgy tettek, mintha aludnának. Közben altatót énekeltem: 

9Gazda Klára: 1980. 3 1 8 - 3 1 9 old. 
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