
Játék és hagyomány 
Téglás Dezsőné cigándi óvónővel beszélget Halász Péter 

Sokat beszélünk arról, hogy a néphagyomány által őrzött értékeket minél fiatalabb 
korban kell a gyermekekkel megismertetni, hogy az betölthesse meghatározó szere-
pét a személyiség fejlődése során az esztétikai értékrend alakulására, a szülőföldhöz, 
a tájhoz, a népcsoportokhoz való kapcsolat erősítésére. Sokat beszéltünk, de ehhez 
képest keveset teszünk. Sokan vannak, akik cselekvést sürgetnek, de kevesen, akik 
cselekszenek is. Ezért kell megbecsülnünk minden gyakorlati eredményt. A Bodrog-
közben lévő Cigándon nemcsak rangos néptánccsoport működik a felnőttek köré-
ben, de az óvodában is valóságos néprajzi gyűjtemény fogadja a látogatót. Olyan 
gyűjtemény, amelynek darabjai elsősorban nem a gyönyörködtetést szolgálják, ha-
nem azt a célt, hogy a gyermekek érzelmileg minél közelebb kerüljenek ehhez a 
világhoz, minél otthonosabban mozogjanak benne. 

Téglás Dezsőnével, az óvoda vezetőjével beszélgetek. 

Hány gyerek jár ebbe az óvodába? 

A cigándi óvodába összesen 120 gyerek jár. A kiscsoportosok korosztálya 50-60 fő, 
a nagycsoportosok, akik a következő évben iskolába mennek, szintén kitesznek 50-
50 főt. 

Mi adta az ötletet a néprajzi gyűjtemény összeállítására? 

Cigánd község nagyon gazdag néphagyományokban. Az óvodai nevelő testület 
.agjaival közösen megbeszéltük, hogy ne hagyjuk elveszni ezeket az értékeket. Az az 
igazság, hogy már nagyon kevés eszközt lehet találni a faluban. 
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Feladatunknak éreztük, hogy a gyerekek és a szülők bevonásával összegyűjtsük 
ezeket az eszközöket. Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen hamar gyűltek a tárgyak. 

Hogy ezek milyen állapotban voltak, - azt hiszem néhány eszközön látható is, kü-
lönösen a textíliákon. Utána megkezdtük a rendszerező munkát, ekkor született ez a2 
ötlet, hogy az óvodákban csináljunk egy kis „múzeumot" a cigándi gyerekeknek. 
Három évenként kerül egy-egy újabb korosztály az óvodába, s ezek a gyermekek 10-
15, vagy esetleg 20 év múlva is láthatják, hogy nagyszüleik, szüleik milyen eszközök-
kel dolgoztak, konyhájukat, szobájukat mivel díszítették. 

Kiállításunk nem végleges, mert állandóan bővül. Amikor évente új gyerekek ke-
rülnek az óvodába, s a szülők látják, hogy mi van itt, jönnek, hogy nekik is van egy-
két ilyen régi eszközük, ami szép és hasznos dolog lehet. 

Két részre lehetne választani az eszközöket: az egyik csoport a kiállítás, a látvány; c 
másik, amiből több van, - mint láttam: bölcső, lóca, — amit használnak is a gyere 
kek, amikor eljátszanak egy-egy népszokást. 

Ez a használat abból adódik, hogy az új oktatási törvény lehetővé tette az óvodák 
ban a szabad módszerekkel való foglalkozást. Megadta a szabadságot a pedagógu 
soknak, hogy annak alapján dolgozzanak. A törzsanyag most is megvan: egy év alatl 
a gyerekeknek mit kell elsajátítaniuk. De, hogy milyen módszerekkel, erre lényegé 
ben az új oktatási törvény adta a lehetőséget, úgy, hogy a foglalkozásokba is bevi 
gyük, és a gyermekekhez közelebb hozzuk ezeket a tevékenységeket. Például ügyes 
apukákkal sokszorosították a bölcsőket, bekerülnek a csoportszobákba, ezekbe ba 
bákat varrunk, sajátkezűleg. Nyílt napokon nagymamákat hívunk meg, ők is segíte 
nek. Vagy például a négylábú kisszék nemcsak a lovacskajátékra jó, amit régebbről Í 
nagyapák megtanítottak, hanem például arra is, hogy meglássák, hogyan fejik £ 
tehenet a nagyszülők: kisszékre ülnek és ehhez hasonlók. 
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Említette, hogy feldolgozzák az óvodákban az esztendőjeles alkalmait. 

Az elmúlt évben döntötte el a nevelőtestület, hogy egész évben mit fogunk megva-
lósítani az évszakok változásaihoz és az ehhez fűződő események kapcsán. Az őszi 
betakarítási munkák idején például az óvónők megbeszélik a szülőkkel, hogy hol 
lesznek olyan munkák, amiben a gyermekek nemcsak megfigyelők, hanem részt is 
tudnak venni. Például a krumpli ásása, amit a nagyapa tehenes szekérrel hoz haza, és 
esetleg a gyerekek is felülhetnek a szekérre. 

Vagy például a kukoricatörés. Letörik a kukoricát és otthon meghántják, ebben is 
részt tudok venni a gyermekekkel. Vagy például a szilvaszedés. Az elmúlt évben is 
volt olyan, hogy elmentünk az egyik gyerek nagymamájához, segítettünk a szilvát 
összeszedni, a magvalásban is részt vettünk. Régen a lekvárt éjjel főzték, este készítet-
ték oda, mert nappal még volt munka. Alatta meleg volt, góréval (kukorica- és napra-
forgószár) tüzeltek alá. A mi kérésünkre nem este tették oda főni a lekvárt, hanem 
délelőtt, hogy a gyerekek részt tudjanak venni a főzésben. Amikor a szilva elkezdett 
kicsit engedni (amit úgy hívnak: potyó, ilyenkor még nincs kész a lekvár) abból 
adtak a gyerekeknek és öröm volt nézni őket, ahogy fogyasztották. 

A játékokat is a gyerekektől tanulta? 

Cigánd község igen gazdag a néptánchagyományban. Már 1938-tól figyelemmel 
kísértük a régi gyűjtéseket. Például Lajta László 1921-ben járt Cigándon és az ő gyűj-
téseiből is felleltünk olyanokat, amelyek még ma is megtanulhatók. Tudják azt, hogy 
régen a kisfiúk a kislányokkal libaőrzéskor milyen játékokat játszottak. A múzeum-
ban van is egy fénykép róla. Ezekből, például a játékoknál, illetve dalanyagoknál 
azokat választjuk ki, amelyek az óvodás gyerekek életkori sajátosságainak megfelel-
nek. 

Tárgyi játékokat is csinálnak? 

Tárgyi játékokra például a komatálat hoztam. Ez is régi eszköz. A komakendőbe 
van betéve a komatál. Amikor ősszel lemorzsolták a kukoricát, a csutkát nem dobták 
el. A szülők, nagyszülők eltették és télen előszedték. Azokból csináltak a gyerekek-
nek játékot. Nyílt nap alkalmával - téli időszakban - most is behívjuk a nagymamá-
kat, akik nagy örömmel jönnek is, közben mesélnek, énekelnek. A csutkákból játé-
kokat készítenek a gyerekeknek, akik nagy örömmel játszanak ezekkel. 

Ezek a gyerekek bekerülnek az iskolába. Fel vannak töltődve a néphagyomány iránti 
érzékkel, tudással, szeretettel. Vajon az iskolában van-e lehetőség arra, hogy tovább-
vigyék ezt a nevelési módot? 

Van lehetőség, ugyanis a néptánc-csoport az általános iskolás gyerekekből tevődik 
össze. A néptánc-csoport tagjai már első osztálytól táncos gyerekek lehetnek, ha 
akarják, ha szeretik. Nagyon sok gyermek már az óvodában megtanulják az alapvető, 
például a csárdás lépéseket. Szeretik a mozgást, szeretik a dalokat. 

Nemcsak a néptáncot tanulják meg, hanem a hagyományoknak a továbbvitelét is, 
és ezt az iskolás gyerekek is folytatják. Karácsonykor például ajándékot készítenek, a 
nagyobb gyerekek átadják a kisebbeknek, a kisebbek pedig hozzák az óvódásoknak. 

Arra törekszünk, hogy gyermekeink egy arányosabb, értékesebb világban nőjjenek 
fel, mint amit a mai élet nyújtani tud nekik. 
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