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Őrizzük meg 
és hasznosítsuk 
a népi sportjátékokat! 

A népi játék olyan gyűjtőfogalom, ami a népi játékkultúra egészét összefogja, így az olyan mérkőző jellegű 
csapatjátékokat is, amelyeket ma már csak kevesen ismernek. 

Népi játékhagyományunk természetesen illeszkedik az egyetemes játékvilágba. Több játékpedagógiai-törté-
neti munkában találunk olyan etnológiai, sporttörténeti adatot, ami bizonyítja, hogy a szomszédos nemzetek 
játékai hasonlítanak egymáshoz. A nemzeti sajátosság és a nemzetközi azonosság a gyermekek és a felnőttek 
játékaiban egyaránt fellelhető. 

A magyar népijáték-irodalom szűkszavú adataiból nehéz kideríteni a sportszerű népi játékok kezdetét és 
fejlődését. 

A sportszerű népi játékok egyik ága a görög-római eredetű méta (vár) játékokig nyúlik vissza. A klasszikus 
labdajátékokat nem csak nálunk, de a germán és a szláv népeknél is játszották eltérő néven és formában. A 
Szovjetunióban: orosz méta—szabad méta, Németországban: lauf méta—schlagball, Finnországban: fészek 
méta, Angliában: rounders néven vált ismeretessé, a baseball (négyesméta) elődeként. 

Hogyan lett nálunk a nagy múltú métából népi játék? 
Mérkőző csapatformában főleg a kollégiumban lakó diákok játszották (Pesten, Pozsonyban, Sárospatakon, 

Nagyváradon stb.). A diákok a nagy szünidőre hazatérve megtanították a játékot a kisvárosok, falvak 
fiatalságának. Közreműködésük eredményeként kialakult a játék sportszerű formája, de lazább, rugalmasabb 
szabályokkal, mint a kollégiumokban. A falusiak nem szerették az idegen, latinos kifejezéseket, változtattak a 
neveken, alakítottak a szabályokon. így lett pl. Drágszélen a métából menta, másutt várazás, kifutó nyulas, 
kanászkapós, gazdás, kutyás, síntéres, vagy más jellegzetes néven terjed tovább. 

A sportszerű népi játékok gyökerének másik ága a pásztorjátékokhoz vezet. Népünk szerető gondossággal 
őrizte meg a pásztorjátékokat. Az őrző, jószágot legeltető gyerekek-legények a ritkán adódó szabad idöhen 
játszották a botos játékokat. (Kanászos, gedázás, böltetés, gólyázás stb.). Néhány faluban tavasz kezdetén, 
húsvét táján ismétlődő szokásként utcarészek, faluvégek legjobbjai (bandái) játszottak egymás ellen. A 
sportszerű forma alakításában a virtus, a vetélkedés volt a hajtóerő. (Hely, létszám, játékidő vagy pontered-
mény.) Az eredményt a „bandavezérek" tartották fejben békés egyezség vagy hosszantartó vita közben. A 
Somogy megyei Törökkoppány adatközlő játékosainak egybehangzó állítása szerint a falu apraja-nagyja, a 
lányok-menyecskék kíváncsi serege is végignézte a mérkőzést. Biztatás, lárma nem volt szokásban, csak a játék 
végén csúfolták ki a veszteseket, ami miatt gyakran támadt harag, veszekedés. Még a hosszú téli estéken is 
felidézték a játékot: dicsérték a bátor kapókat, az ügyes célzókat, jó futókat vagy kötekedtek a vesztes csapat 
tagjaival. A játék szokássá vált, generációról generációra öröklődött és tájegységek szerint őrizte a mérkőző, 
sportszerű csapatjátékok formai és tartalmi keretét. 

A falvak népe alakította, történelmi és társadalmi elnevezésekkel gazdagította és továbbadta az utókornak 
hagyományos játékainkat. A városi ifjúság terjesztette, de nem ragaszkodott sokat játszott játékaihoz. A 
századforduló előtt a népi játékokat visszaszorították a modern sportjátékok, melyeket mindenütt egységes 
szabály szerint játszottak. A modern sportok gyors terjedése, nemzetközi sikere végleg elvonta a figyelmet a 
népi játékokról. 

Játékhagyományunk megmentésére összefogtak a pedagógusok, írók, tudósok. Porzsolt Lajos 1855-ben, dr. 
Kiss Áron 1891-ben, dr. Ot tó József 1897-ben megjelent könyve gyors cselekvésre buzdítja a kortársakat. A 
népi játékok hanyatlásának kezdeti szakaszából pótolhatatlan írott anyagot hagytak az utókor számára. 

Az első világháború után a sportszerű népi játékoknak még több változatát játszották az országban. 
1915—1935 között számos tanulmány jelent meg a játékok terjesztése, népszerűsítése érdekében (Néptanítók 
lapja). De a játékok száma egyre csökkent. A botos pásztorjátékokat már csak a zártabb tájegységek 
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hagyományőrző közösségei játszották egymás között. A második világháború után a népi játékok élettere 
tovább zsugorodott. A városi ifjúság csak a modern sportokat tanulja, az eldugott falvakban sem toboroztak 
bandákat a tavaszi játékokhoz. Az idősebbek lassan elhagyják, egyre hézagosabban tudják elmondani 
gyermekkoruk kedvelt játékait. A hagyomány átszármaztatásának lánca megszakadt, a játszóközösségek 
tagjainak saját készítésű játékszereit felváltják a sportüzletekben készen kapható játékeszközök. 

Hogy egy társadalmi korban milyen játékok válnak közkedveltté, azt a társadalmi igény és az igények 
kielégítésének lehetősége szabja meg. Ha figyelemmel kísérjük gyermekeink növekedési szakaszait, könnyen 
megállapíthatjuk, hogy minden gyermekben megvan az igény a természetes mozgások gyakorlására (futás, 
dobás, ugrás, rúgás), de egy szűk lakásban nehézséget okoz a gyermek fokozódó mozgási igényének a 
kielégítése. Kap tehát elektromos játékot, legóépítót és más olyan játékot, amely mellett guggolhat, térdelhet, 
csúszkálhat naphosszat, de mindez nem pótolja a természetes mozgást. Tévedés ne essék! Én nagyra becsülöm 
a kreatív, gondolkodtató és ügyesító játékokat, de nem hiszem, hogy kielégítik a gyermek mozgásvágyát. Egyre 
több kell belőlük, mert a gyermek hamar megunja őket. És szaporodnak a lakásban az elárvult babák, a csodás 
villanyvonatok, lendkerekes autók, felhalmozott építőkockák. Ha a szülő nem ér rá kielégíteni a gyermek 
mozgásvágyát, akkor a gyenge fizikumú kicsinyek érzelmi világában törés áll be. A megszokottól eltérően 
viselkednek, eldobálják, összetörik játékaikat, használati tárgyaikat. A szobából kiszabadulva, minden 
figyelmeztetés, tiltás ellenére kísérőik mellől elfutnak, felugrálnak a kerti padokra. A szülő sopánkodik, hogy 
gyermeke rossz, nem bír vele. Pedig gyermeke nem rossz, csak azt igyekszik pótolni, amitől a szobában el volt 
zárva. A gyermek lemarad a természetes mozgásokban: a futásban, az ugrásban, a labdázásban. Az óvodában 
az erőssebbek elszedik tőle a játékokat, egyre gyakrabban jelentkezik nála a kudarc érzése, elmarad a játék 
legfőbb értéke: a sikerélmény. A sorozatos kudarc nyomán mozgás- és játékellenessé válik, legszívesebben 
egymagában játszik, társaitól félrevonulva. 

Az óvodában az énekes-táncos játékok tanítása a legalkalmasabb arra, hogy az alapvető mozgásokat a 
gyermek a közösségben megismerje és gyakorolja. 

Az iskolában megkezdődik a szakosodás a játéktanításban is. A tantervi mozgásanyag megtanítását 
elsősorban a tárgyi feltételek helyzete és a pedagógus személyisége dönti el. A tanárt kötik a tantervi előírások, 
tehát a torna-atlétika és a sportjátékok tanítása mellett nem kíván olyan játékokkal foglalkozni, melyekben a 
tanuló kötetlenül, szárnyaló fantáziával átlényegülve átélhetné, utánozhatná a ló, kutya, farkas, kakas, sas stb. 
népi játékfigurák mozgását. Mert a tantervekben felsorolt ún. testnevelési játékok a sportjátékok előkészítő, 
rávezető, monoton begyakorlására igen alkalmasak, de nem elégítik ki azokat a tanulókat, akik nem vonzódnak 
a sportjátékokhoz. 

Ók mit hasznosítanak többévi szakosodás és az iskola befejezése után szabad idejükben, egészségük 
védelmére? A labdarúgásra „szakosodott" tanulók kis töredéke játszhat tovább valamelyik egyesületben. A 
többi alkalomszerűen lábteniszezik, egyérintőzik vagy kapura rúgdal, aztán ezt is abbahagyja. A hajdani 
osztályközösség röplabdásai egy-egy kiránduláson körbeállnak, egymásnak ütögetik a labdát, esetleg tollaslab-
dáznak, aztán azt is abbahagyják. Nincsen széles választékuk olyan egyszerű, változatos játékokból, amiket 
szabadban, bárhol játszhatnának kis csoportban, költséges felszerelés nélkül. A felnőttek zöme mozgássze-
génnyé válik és szaporodik a televízió képernyője előtt a passzív sportosok tábora. A mozgás, játék és sport 
hiánya miatt sok a katonai szolgálatra alkalmatlan fiatal, a dolgozók között szaporodnak a szervi és keringési 
betegségek, és évek óta több mint 50 ezerre tehető a testnevelés alól felmentett tanulók száma. A komor 
statisztika ismeretében több lehetőséget kell nyújtanunk az egészségvédő, kondicionáló mozgások kielégítésé-
re, a szabad időben űzhető mozgások, játékok megismertetésére. A sok közül egy lehetőség erre a sportszerű 
népi játékok felelevenítése és terjesztése. 

Felvetődhet a kérdés: ha valóban olyan hasznosak és népszerűek voltak, miért haltak ki, miért nem tanítjuk 
ma a sportszerű népi játékokat? Azért voltak közkedveltek, mert az egész országban játszották. Megfeleltek a 
gyermekek mozgásvágyának, lelkivilágának. Mindenütt volt elég hely, ahol korra és nemre való tekintet nélkül 
néhányan vagy többen is együtt játszhatták a maguk készítette játékszerekkel. A játszóközösségek továbbad-
ták, átszármaztatták az egymást váltó generációknak a variációkban bővülő játékokat. 

Kihalásuk a modern sportjátékok megjelenése idején kezdődött, a két világháború után gyorsult fel. 
Megszűntek a szabad területek — a falusi legelók, rétek, a városi „grundok". A játékhagyomány átszármaztatá-
sának lánca megszakadt, a tömegkommunikációs berendezések segítségével a divat, a sportesemény egyidőben 
jut el városra-falura. A vidéki fiatalok a külföldi vagy a fővárosi szokásokat utánozzák. A tájegységek szokás-
és játékhagyományait az. idősebbek is elfeledik, a gyermekkor emlékei megfakulnak, a játékmozzanatok 
szétesnek, összekeverednek. A fiatalok nem igénylik a régi játékokat, mert nem látnak követendő példát sem a 
családban, sem pedig az iskolában. 

Az 1950-es évek kezdetén Muharay Elemér, a Népművelési Intézet Néprajzi Osztályának vezetője több 
tájegységre kiterjedő népdal-tánc-játék gyűjtést indított el. Az összegyűlt játékokat három csoportra 
osztottuk: énekes-táncos, mozgásos és sportszerű játékokra. A mozgásos és a sportszerű játékokat testnevelő 
tanárokból alakult munkaközösség dolgozta fel, rendszerezte, hogy idővel az iskolai testnevelés és korszerű 
testkultúra hasznára váljanak. Tervezetet készítettek az általános iskola és az ipari tanuló intézetek kísérleti 
testnevelési tantervébe javasolt népi játékok felosztásáról. A nyári tanítási szünetekben járták a falvakat, hogy a 
népi játékokat eredeti formában megtanulják és feljegyezzék. A játékok terjesztésére, népszerűsítésére 
1958-ban népijáték-bemutatót tartottak a margitszigeti Úttörő stadionban. A nagy sikerű bemutató végén 
került sor a „Két város legjobb métacsapata" címért kiírt serlegavató mérkőzésre, melyet az elődöntők 
megrendezése után a budapesti III. ker. békásmegyeri iskola csapata nyert meg a ceglédi általános iskola 
ellenében. 
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1975—1977. években újabb kísérlet történt a tánc- és a játékoktatás érdekében. Dr. Kaposi Edit, a 
Népművelési Intézet főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére kidolgozta az iskolások testi 
nevelésének távlati oktatási tervét a harmadik testnevelési órára. A megbízott pedagógusok három éven át 
foglalkoztak a harmadik testnevelési órán a népi tánc és játék tanításával. Az értékelő konferencia 1977-ben volt 
Balatonalmádiban, melynek végső határozata szerint a tánc- és játékoktatás a testnevelési órákon nem oldható 
meg, a tantervek anyagából a kísérleti jelleggel felvett anyagot törölni kell. Az indoklásból itt csak azt emelem 
ki, ami a sportszerű népi játékokra vonatkozóan nagyon meggyőzően hangzik. Eszerint a sportszerű népi 
játékok tanításához nagy terület kell. A csapatjátékok nagyon időigényesek, a 45 perces órákon megrövidítenék 
a sportjátékok tanítási idejét. A játékeszközök nem kaphatók, a botok használata fokozza a baleseti veszélyt. A 
tanároknak olyan feladatot kellene elvégezniök, melynek végső eredményéről sem személyes, sem közvetett 
tapasztalattal nem rendelkeznek stb. A népi játékok tanításának ellenzői azt hangoztatják, hogy nincs szükség 
idejétmúlt játékokra. A tanulók megtanulják a modern sportjátékokat az iskolában, ezeket játsszák mindenütt 
az iskolán kívül is. 

Előzőleg, az iskolai oktatásban tapasztalható szakosodást megemlítve, már rámutattam a felfogás tarthatat-
lanságára. Ugyanis, ha elfogadjuk azt az általános érvényű íratlan szabályt, hogy a sportszerű népi játékokat 
nem szabad tanítani a modern sportjátékok rovására, legalább a több éven át felmentett vagy nem sportoló 
fiataloknak lehetőséget kell nyújtani, hogy megismerkedjenek az énekes-táncos és sportszerű népi játékokkal. 

A sportszerű népi játékok tanításának jelenleg több akadálya van. Kérdés, hogy kik, hol és hogyan tanítsák 
meg e játékokat? Tapasztalatból mondom, hogy a játékok tanítását nem a testnevelési órán kell elkezdeni. 
Előbb érünk el eredményt öntevékeny játszócsoporttal egy játékdélutánon, egy félnapos kiránduláson, mint 
többirányú érdeklődésű osztályközösséggel a testnevelési órán. Egy népes család, baráti társaság hétvégi 
kiránduláson jól elszórakozhat a kapós méta, páros méta, görcölés, körbige stb. játékkal a húros ütők és a 
hozzávaló szivacslabdák vagy könnyű gumilabdák alkalmazásával. 

A nyári ifjúsági (úttörő-, KISZ-, honismereti) táborokban a sportprogramot változatossá tehetjük a labda és 
botos népi játékok tanulásával, bemutatásával (csülközés, paprikázás, tekézés, karikázás stb.). A szabad idő 
hasznos eltöltésére, kondicionálásra több olyan sportszerű népi játék alkalmas, amit a létszámnak megfelelően, 
kis területen, utcai ruhában is, korhatár nélkül, tömeggyártással forgalmazott játékszerekkel, minden síkságon 
vagy enyhén lejtős domboldalon lehet játszani. 

Szervezett játszóközösségek bemutathatják az egységes szabályú versenyjátékokat iskolák, városok között 
megrendezett sportünnepélyeken. Jól beilleszthetők a tájjellegű ünnepélyek műsorába is. A pados csűrök, a 

f>aprikázás, a toronylabda versenyjáték színesítené pl. a várjátékok, a hortobágyi és a nagyvázsonyi 
ovasnapok, a szekszárdi, badacsonyi szüreti napok eseményeit. A játékszabályokat hangszórón keresztül 

ismertessük a közönséggel, mert ha nem értik, hogy mi megy végbe a küzdőtéren, könnyen kudarcba fulladhat 
jó szándékú kezdeményezésünk. 

A játékszabályok ismeretében, ügyelve a baleset-megelőzésre, minden ifjúsági vezető, sportoktató, 
táncpedagógus sikeresen taníthatja a játékokat, ha meg tudja szervezni a játszócsoportokat. 

Hozzáértéssel és szeretettel a népijáték-tanítás mindig eredményes lesz. Ilyen tapasztalatokat szereztem a 
zánkai Üttöróvárosban, a makói honismereti táborban, a Ho-Si-Minh tanárképző főiskolások nyári táborában, 
Hévízgyörkön a „Népi gyermekjáték módszertani napon", Galgahévízen a „Kodály-emlékünnepélyen", 
Túrán a „népijáték-olimpián" stb. Az országban mindig akad valahol valaki, aki fáradságot nem kímélve 
feleleveníti elfeledett népi játékainkat. Ilyen jó kezdeményezés indult Szigetváron 1985-ben, ahol programot 
dolgoztak ki a néphagyományok, a népi sportjátékok ápolására és jugoszláviai mintára a métaversenyt országos 
méretűvé szeretnék kifejleszteni. 

Sokan a játékszerek hiányában látják a sportszerű népi játék tanításának akadályát. Régen a gyermeknek 
nagy örömet jelentett egy jól sikerült szőr- vagy rongylabda elkészítése, egy jó súlyelosztású ütőbot faragása. 
Ma a játékeszközöket készen vesszük és helyettesíthetjük velük a régi játékszereket. A métához mini-tenisz-
ütót, szivacslabdát, a csülközéshez műanyag bábut, könnyű botot, a tekézéshez műanyag golyót, a kanászos 
játékhoz ifjúsági jégkorongütőt és gumikorongot, a paprikázáshoz a kemény paprika helyett teniszlabdát 
használhatunk. A pados csűrök és toronylabda kellékeit a politechnikai szakkör tagjai könnyen elkészíthetik. 

A tanításnak nem lehet akadálya a szakkönyvek hiánya sem. 1971-ben jelent meg A magyar népi játékok 
gyűjteménye, 1975-1980 között öt kiadást ért meg a A magyar népi gyermekjátékok ének-zene-szakköri füzet. 
Kecskeméten 1984-ben kiadták Kiss Aron Magyar gyermekjáték című gyűjteményét és 1985-ben Porzsolt 
Lajos Labdajátékok könyvét. 1986-ban jelent meg a Sportszerű népi játékok sorozatban a Métaiskola c. füzet, 
ismertetését lásd a . . . oldalon. Előkészületben van Az eltűnt játékok nyomában című kiadvány. A felsorolt 
irodalom megkönnyíti a népi játékok tanítását. Ideje lenne nálunk is megismertetni, újra játszani a természetes 
mozgásokat hordozó játékokat, táncot, erdei sétával eltölteni a szabad időt, ahogy azt a szomszédos nemzetek 
már régen űzik egészségük érdekében. 

Nagyon hasznos lenne, ha a honismereti csoportok, hagyományőrző egységek a helytörténeti ismeretek 
felderítése mellett összegyűjtenék a helységük népi játékkultúrájának maradványait is. Félő, hogy ma már 
kevés hiteles adatot jegyezhetnek fel. A játékgyűjtésre vonatkozó adatok kérdőívét megtalálják a Magyar népi 
gyermekjátékok ének-zene szakköri füzetek 122. oldalán, Kérdőív a sportszerű népi játékok gyűjtéséhez cím 
alatt. 

Rajtunk áll, hogy élünk-e a lehetőségekkel. Tanulunk, tanítunk és példát mutatunk. A válasz döntés is lehet. 
Megújulnak a sportszerű népi játékaink vagy az ezredfordulóra hírmondó sem marad belőlük. Kívánom, hogy 
mindenki ereje és hite szerint vegye ki részét a hagyományőrző munkából, hogy meggátoljuk népi 
játékhagyományunk kihalását. G y u [ a 
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A szentsimoni Árpád-kori templom 
Szentsimon község a Bükk hegység északi 

nyúlványai közöt t található a Hangony pa-
tak völgyében. Régen Gömör megyéhez 
tartozott , majd Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye ózdi járásához s végül 1979. január 1-én 
O z d városához csatolták. 

A község mai nevét temploma védőszent-
jéről kapta. Az Árpád-kor elején Hangony-
puszta néven volt ismert. Egy 1427-bőlszár-
mazó összeírás szerint a falu Széchy Miklós 
birtoka volt, s ekkor 55 portából állt. 

A templom mesterséges dombra épült, s 
kezdetben hadi céloknak is szolgált. Az 
egymást követő nemzedékek bővítették, 
építgették rajta hagyva sajátos ízlésüket. Az 
épület „magja" román stílusú, ez az Árpád-
korban épült. A régi ősi templom a mostani 
bejárattól a szószék előtti ablakig terjedt. Ez 
a rész bővült a XIV. században, s ennek 
során gótikus jegyekkel gazdagodott . Nagy 
átalakuláson ment át az épület a XVIII. 
században is. 1948-ban feltárták a középkori 
faliképeket. Többek között sárkányölő 
Szent Györgyöt , valamint a királyok imádá-
sát fogadó Madonnát ábrázolja. A templom 
nagy értéke az 1650-ben festett famennyezet 
is. Egyébként a templom tornyán a kereszt 
mellett csillag és félhold látható, amely a 
protestantizmusra és a török hódoltságra 
utal. 

Kerékgyártó Mihály 



Ára: 8 Ft 

Árkádos tornácú ház, Felsőőr 

Burgenlandi képek 
Lukács Lás7.ló felvételei 

A régi református parókia a felsőőri Főszegen 


