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Tanítómestereink 

Végh József: 
A középiskolai táj- és népkutatás módszere 
II. 

3. Feladata a tanárnak a népismeret, főleg a népművészet (ének, zene, tánc, népi játék) ter-
jesztése. Ez nemcsak a szaktanárok (ének-, rajz-, testnevelő tanárok) kötelessége, hanem min-
den, elsősorban 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 népdalt megtanulnak. A táncok közül is néhányat elsajátítanak. De nem szabad en-
nél megmaradni. A másod-, harmadkézből vett (tehát nem közvetlen szemlélet útján tanult) 
táncok, mulatási jelenetek (csárdajelenet, kanásztánc, népi lakodalom stb.) könnyen a kabarék 
és népszínművek nívójára 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 parasztembert, aki a nagy testi munka után a nyári aratás s az 
őszi tengeritörés és szántás-vetés befejezése után dalol, mesél, tréfál, lakodalmakon, disznó-
torokon, fonóban, fosztókában, tengerifejtésen, csomózókon (dohány) szórakozik, hogy erőt 
nyerjen a további munka végzésére. A tavasztól őszig végzett nagy testi munka után télen a 
magyar parasztember szellemét is óhajtja foglalkoztatni. A költészettől átitatott szórakozási 
alkalmak tehát nem a henye időtöltés percei, hanem a népi élet szerves kiegészítői, csakúgy, 
mint a testi munka. így van meg a harmónia a parasztember életében. 

... Cigánymuzsikán és jazz-en nevelődő ifjúságunkat vissza kell vezetnünk a magyar nép-
zene tiszta forrásához. A magyar népi ének, népi muzsika nemcsak gyönyörködtet, de neme-
sít és öntudatosít is. A magyar népdal, a népi kultúra virága, igen gyakran remekmű... 

A magyar népdalkultúra ápolásán kívül fontos feladat vár a tanárra a népi díszítőművé-
szet igaz formáinak bemutatásával a diákok ízlésének helyes, igaz népi irányban történő fej-
lesztésével... A magyar díszítőművészet legősibb ornamentumait ma is élő pásztorművésze-
tünk őrzi. A pásztorok szarufaragásán a Felső-Tisza-vidékén, de még inkább Somogyban 
olyan karcolt díszítőelemeket találunk, amelyek a honfoglaláskori elemek motívumaival 
egyeznek. Ezeket, valamint a falusi férfinép hagyományos minták szerint készített faragásait 
éppúgy meg kell ismertetnünk tanulóinkkal, mint a magyar népi hímzést. A népi hímzést kü-
lönben a nőipariskolák feltámasztották. Minden vonalon eredeti népi minták után tanítanak, 
hogy a magyar népi stílusérzék vérébe menjen át a tanulóknak. A rajztanárok által régebben 
„tervezett" vagy „átdolgozott", „magyaros" motívumokkal 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 összejö-
veteleket, az üléseket úgy kell megrendeznie, hogy mind a három szempont egyformán érvé-
nyesüljön, de egyszersmind az ülések szórakoztatók is legyenek. 

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

Kirándulás. A pedagógiai jellegű kutatóutakon, két-háromórás kirándulásokon kívül a vá-
ros környékének, felszínének, talajviszonyainak megismerésére, gazdálkodásának tanulmá-

9 



nyozására, a város közelében lévő kis falvak életmódjának, a falu és a város viszonyának vizs-
gálatára egynapos kirándulásokat is lehet rendezni. Természetesen ezeket jól meg kell szer-
vezni, hogy a rendelkezésre álló időt jól kihasználhassuk. Az évenként megrendezett nagy ta-
nulmányi kirándulásokon egy-két napot arra kell szánnunk, hogy az ott lakó népesség élet-
formáját is tanulmányozhassuk. Az összehasonlítás útján tanulóink még tisztábban és világo-
sabban látják majd a környezetük életkérdéseit és népi kultúráját. 

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

Tárgyak gyűjtése - múzeum. Meg lehet kezdeni a néprajzi tárgyak gyűjtését is. Használatból 
kikerült gazdasági eszközök, szerszámok, dísztárgyak könnyen szedhetők össze. A diákok, 
különösebben 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 be-
rendezhető egy kis néprajzi múzeum, vagy legalább is egy néprajzi szoba. Finnországban szá-
mos ilyen vidéki múzeum van, sőt még családok is rendeznek be családi múzeumot . Ilyen ön-
tudatosan őrzik ők népi emlékeiket. 

Ünnepélyek, előadások. Az iskola egész ifjúsága meg a város tájékoztatására, a magyar népi 
műveltség propagálására ünnepélyeket kell rendezni. Az évenként megrendezett ifjúsági ün-
nepélyeket e cél szolgálatába kell állítani, illetőleg műsoruk egy részét erre lefoglalni. 

Újszerű ez a feladat, amit a táj- és népkutató munka ró vezetőre, diákra egyaránt. Áldoza-
tos munkát kíván a tanártól. Szorgalmat, kitartást, elmélyedést követel meg a diáktól, de ép-
pen ezért van rá nevelő hatással. . . . 

Hassa át a mi diákjainkat is a magyar föld és faj szeretete! Lelkesítse őket szorgalmas gyűj-
tőmunkájukban, hogy fontos nemzeti munkát végeznek: a magyar géniusz kifogyhatatlanul 
gazdag kincsesbányájából hozzák felszínre a drágagyöngyöket és kincseket, népünk és ezzel 
magyarságunk igazi képének megismeréséhez, a népi-nemzeti kultúra kiépítéséhez hordják 
az adatokat. Fajtájukért és szülőföldjükért lelkesedő diákjaink legyenek a kovász az új ma-
gyar diákgenerációban! 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 ki-
művelve, tehetségét, tudását, akaraterejét a nemzet szolgálatába állítva az európai küldetésű 
magyar sors vállalója és harcosa lesz. 

Végh József: Táj- és népkutatás a középiskolában. 
Bp., 1942.18-23. 

A hon- és népismeret tanításának új 
lehetősége az általános iskolában 
Somogyban* 

Nemzeti örökségünk, néphagyományaink megőrzéséről, oktatásáról már régóta beszé-
lünk, azonban még csak nagyon keveset tettünk annak érdekében, hogy ezt a kincset a jövő 
nemzedékek számára is átörökítsük. Manapság sokat szónokolnak az Európához kapcsoló-
dásunkról, ugyanakkor ifjúságunk nagyon keveset tud magyarságunkról. Ma is érvényesek 
Németh László 1937-ben leírt gondolatai: „Nem ismerjük a helyet, ahol élünk, nem ismerjük a né-
pet, amelyhez tartozunk, nem ismerjük Európának azt a zónáját, amelybe beékeló'dünk, és nincs magyar 
szemüvegünk Európára, amelyről fecsegünk." Györffy István 1939-ben „A néphagyomány és a 

* Elhangzott 2001. május 2-án, Kaposváron, a 85 éves Kanyar József tiszteletére rendezett tudományos 
tanácskozáson. (Szerk.) 
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