
Bajai tapasztalatok és távlatok 
a tanítójelöltek néprajzoktatásában 

1. Az 1998-1999-es tanév második félévétől került bevezetésre intézményünkben, a bajai 
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán a néprajz tantárgy oktatása a magyar művelt-
ségterületű hallgatók számára. 

Ennek a tantárggyá lett ismeretanyagnak a színvonalas oktatására - véleményem szerint -
még sok tekintetben fölkészületlenek vagyunk. Nincs az iskolánkban folyó képzés számára 
igazán használható és jó jegyzetünk, szöveggyűjteményünk. Az Ethnographia című folyóirat 
megrendelése folyamatban van, a könyvtár szakirodalmának bővítése, frissítése is folytatásra 
vár. Mindemellett a heti egy órában és a mindössze egy fél évig tartó képzés szép feladat a tár-
gyat oktató számára. 

Most, hallgatóimmal közösen szerzett első tapasztalataimról szeretnék beszámolni. Mivel 
a képzés 4 éves időtartama alatt sem ezt megelőzően, sem ezután nem tanítottunk néprajzi is-
mereteket, elsősorban tudománytörténeti áttekintést kívántam adni számukra olyan fontos 
alapfogalmakról, mint hagyomány, a néprajz eredete, szerepe stb. tisztázása érdekében. Bemutat-
tam a néprajzkutatás legnagyobb egyéniségeit és a kutatás főbb területeit. Kiemelten kezel-
tem a módszertani kérdéseket és az oktatásban lévő lehetőségeket. Mivel szűk időkeret állt a 
rendelkezésemre, nem találtam szerencsés megoldásnak egyetlen kiemelt terület ismertetését 
(mint pl. a folklór anyagát). Leendő tanítói munkájuk során ugyanis a néprajz több területével 
kerülhetnek kapcsolatba. 

A félév végére önálló néprajzi gyűjtőmunkát kértem a hallgatóktól. A munkát lakóhelyük 
lehetőleg eddig föltáratlan értékeiből kellett elvégezni. 

A negyedévesek első reakciója döbbenetes volt. A feladatot túl nehéznek tartották. Félév 
végén megfogalmazták ennek a félelemnek a valódi okát: a néprajz tudatukban élő zűrzavaros 
fogalmát. Még a falun élők is úgy gondolták, hogy a néprajzi adatokért távoli vidékre, valaho-
vá Erdélybe vagy a Palócföldre kell utazniuk. Ismeretlen volt a feltárható területek sokfélesé-
ge is. 

A választott témákat személyre szabottan választhatták meg. Legnagyobb megdöbbené-
sükre sem témáért, sem adatközlőkért - sok esetben - még a szomszéd faluba sem kellett 
utazniuk. A téma ugyanis karnyújtásnyira volt tőlük. Félév végén egyikük megjegyezte, hogy 
„igazából gyűjtés közben derült ki a téma gazdagsága, sokfélesége és izgalma". Igényeiket is 
megfogalmazták: a nagyobb óraszámra, néprajzi múzeumok, skanzenek látogatására, mun-
kacsoportos gyűjtőmunkára és az ezt követő beszámolókra, táncházak, fazekasműhelyek lá-
togatására, a főiskolánkon elkészített írásos munkák gyűjteményes kiadványaira, egy leendő 
iskolai néprajzi múzeum anyagának összegyűjtésére. (Ennek anyaga a főiskola hallgatói által 
összegyűjtött értékek lehetnének, megcélozva a Dél-Alföld népének életére vonatkozó forrá-
sokat.) 

2. A hallgatók gyűjtőmunkáiról 
A negyedéves hallgatók többsége még nem végzett néprajzi gyűjtőmunkát, így a módsze-

reket is ki kellett tapasztalniuk. Legtöbbjük az interjú módszerével gyűjtötte adatait. A „doku-
mentálás" - magnóra rögzítés, fénykép, másolatok készítése, tárgyak behozatala - csak kez-
detleges fokon működött még. 

Amit viszont nagy értéknek tartottam ezekben a munkákban, az: a személyes néprajzi ta-
pasztalatszerzés; a szakirodalom tanulmányozása; a dolgozatok többsége eredeti gyűjtött 
anyagokról számol be; a hallgatók közlik az adatközlők nevét, a gyűjtés körülményeit; megfo-
galmazzák a néprajz - saját véleményüket is magában foglaló - szerepét, helyét; többen is em-
lítik a leendő tanítói munkájukhoz kapcsolhatóságot. 

Az elkészült 29 dolgozat témája szerint a következőképpen oszlik meg: vegyes néprajzi 
adatok feldolgozása (2), a néprajz és oktatás kapcsolatáról szól (3), az anyagi kultúra hagyo-
mányairól (4), a szellemi néprajzkutatás valamelyik konkrét területéből hoz adatokat (8), a 
társadalmi néprajz témáiból válogat (12). Figyelemre méltó ez utóbbi aránya. Meglehet, épp a 
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társadalmi néprajz témabősége okozta ezt a dominanciát, de az sem kizárt, hogy a tanítójelöl-
tek társadalmi kérdések iránti fogékonyságának köszönhető' pl. az, hogy hagymakertészek 
életút-feldolgozásától a fajszi fokgazdálkodás helyi állapotáig, az egykéző családok születés-
szabályozó manővereitől a leányvásár és a májusfa-állítás máig megőrzött változatáig széles 
volt a választott témák skálája. 

A hallgatókat én magam is arra biztattam, arról írjanak, amihez valódi adataik és ismerete-
ik vannak, amiről a legtöbbet tudnak, amiből a legtöbbet megéltek. Úgy tapasztaltam, hogy 
munkájukhoz az örömöt épp ez a személyes kötődés adta meg. 

A dolgozatok témái: Májusfa állítás Géderlakon, Öregcsertőn; Jeles napok Szeremlén; Paks 
és környéke népi használati tárgyai; Életút - önéletrajzi emlékirat alapján; Életút - interjú 
alapján: hagymakertész, uradalmi cseléd; Fájsz község története; Pusztaszabolcs évkönyve; A 
pécsváradi leányvásár; Kecel ételei, étkezési szokásai; Bajai népszokások és babonák; A 
Mayossa néptáncegyüttes és lakodalmas szokások Kiskunmajsán; A Bolyban élő nemzetek és 
felvidékiek lakodalmas szokásai; Lakodalmi szokások Nagykőrösön; Népi gyógymódok, va-
rázslatok Harkakötönyben; A mélykúti Szederinda Citerazenekar; Születéssel kapcsolatos 
szokások és hiedelmek Sükösdön; Makó város népi énekes gyermekjátékai; Kalocsai gyer-
mekjátékok; Betlehemezés Tázláron; A párválasztás, házasság és születés szokásrendje Nak 
községben; A húsvéti tojás és a hozzá kapcsolódó szokások hiedelmek; Szabadszállási nép-
szokások; Motívumok a halasi csipkében; Tanterv-elemzés a néprajz szempontjából a Garai 
Általános Iskolában, a Budapesti Tomori Pál Általános Iskolában; Á Szolnoki Körösi Csorna 
Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjában megvalósuló néprajzoktatás; A Duna men-
ti folklórfesztivál Kalocsán. 

3. A NAT által a néprajzoktatás számára nyújtott lehetőségekről 
A hagyományos tantervekkel összehasonlítva szembeötlő a NAT néprajzi értékekre irányí-

tott figyelme. A műveltségterületek közül különösképpen az anyanyelv és irodalom, az élő 
idegen nyelv, az ember és társadalom, a művészetek területén fordít nagy figyelmet a népi ha-
gyományápolásra, de az életvitel és gyakorlati ismeretek, illetve a testnevelés és a sport is tág 
teret teremt számára. A NAT adta lehetőségek mélyebb elemzésére itt most nem vállalkozom, 
csupán a három - ebből a témából készült - dolgozat néhány érdekes észrevételéből szeretnék 
idézni. 

A budapesti és szolnoki iskola tanterv-ismertetőjéből elmaradt az értékelés, a személyes 
vélemény. A Garai Általános Iskoláról készített munka viszont tanulságosabb. Az iskola és a 
falu sajátos arculatának ismertetése magyarázó funkciót tölt be a soknemzetiségű Gara köz-
ség iskolájának helyi tantervéhez. Anémet és horvát nyelvoktatást fölvállaló iskola kiemelt je-
lentőséget tulajdonít a népismeret oktatásának, tantárgyakba illesztésének. Az összehasonlító 
néprajz elemi ismeretei jelennek meg pl. a nemzetiségi népismeret oktatása során, amikor a 
hasonló és az eltérő szokásokat vetik egymással össze. Dicséretes törekvése a garai iskolának 
az újabb adatok gyűjtésére való ösztönzés. 

A tanulók „végezzenek kutatásokat német és horvát területen, hogy hasonló tartalmú köz-
mondások élnek-e a német, illetve a horvát nyelvben is".1 

4. A néprajzoktatás felelősségéről 
Biztató az a kezdeményezés, ami a NAT kapcsán a helyi tantervekben elindulni látszik. 

Úgy gondolom - főként a tanítóképzés területén - a szemléletváltásra mindenképpen szük-
ség van. Amíg a XX. század embere az elkülönülés, az individuum, az egyéni haszonszerzés 
irányába haladt, várhatóan egyre nagyobb igény születik meg bennünk a XXI. század küszö-
bén egy felelősebb gondolkodásmód egy közösségibb magatartásmód iránt. A globálisabb 
gondolkodásmód nagyobb empátiát követel tőlünk mások kulturális értékeiért. Ezekből a fel-
adatokból a néprajznak is jut mindenképpen, amennyiben önmagunk és mások megismerésé-
ben adhat segítséget. „A néprajz oktatás - írja Andrásfalvy Bertalan - lehetne a népek egymás 
közti megbecsülésének legtermészetesebb és legeredményesebb út ja . . ." 2 A kulturális érté-

1 Garai Helyi Tanterv 2. oszt. 
2 Andrásfalvy Bertalan: Magyar népismeret, 1994.26. old. 
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kekre vigyázó néprajz tisztelni tanítja meg az embert! A különféle kultúrák megismerése még 
sohasem vezetett agresszióhoz, idegengyűlölethez. 

Hiánya viszont annál inkább! 
A hagyományőrzés - mint több hallgatóm írta - közösséget fenntartó erő is egyúttal. Olyan 

erő, amely sok esetben az írott törvényeknél is erősebben hat ránk. 
A bajai Eötvös József Főiskola magyar nyelv és irodalmi műveltség területén tanuló hallga-

tók és a magam első próbálkozásai után, remélhetően jobb, eredményesebb munkák fognak 
még megszületni. 

Az adatokhoz nem jutó, kudarcot valló tanítójelölttől a munkájával megelégedettig talán 
valamennyien gazdagabbak lettek tapasztalatokban az első néprajzi kutatómunka által. Leen-
dő tanítói munkájuk ennek az első lépésnek a folytatását kívánhatja már meg, és ha más nem 
is, de talán a főiskolai próbálkozás öröme megmarad bennük. 

Besír Anna 

Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: Magyar népismeret (egységes jegyzet, 2. változatlan kiadás) Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 1994. - Garai Helyi Tanterv. - Gondolkozz globálisan, élj felelősségteljesen! In: Profit, 
1999/2. 6-8. old. - Liszka József: Ágas-bogas fa. Bratisláva, Madách Kiadó, Bp. Móra, 1986. - NAT Nemzeti 
Alaptanterv. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Korona Kiadó, Debrecen, 1995. - Voigt Vilmos: 
Folklór és szociolingvisztika. In: Hajdú Mihály (szerk.): A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása, II. 
Tankönyvkiadó, Bp„ 1988. 

Állami iskola Bogártelke — 
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