
' ISKOLA ÉS HONISMERET ) 

Morvay Péter: 
A néprajzi gyűjtés kisiskolája1 

1. Mi a néprajztudomány célja és mi a néprajzi gyűjtés ? 
A néprajztudomány szakadatlanul gyűjt, kutat, hogy a nép életére vonatkozó levéltári fel-

jegyzésekből, a nép életének az elmúlt századokból fennmaradt tárgyi emlékeiből, a népi al-
kotó- és előadóművészek, valamint jó emlékezetű elbeszélők közléseiből, s a mai élet közvet-
len megfigyelése révén népünk életét és alkotásait, a bennük megmutatkozó nemzeti sajátos-
ságokkal együtt, minél jobban megismerje és megismertesse. 

Ha néprajzi gyűjtésről beszélünk, elsősorban nem a néprajzi múzeumokat érdeklő tárgyak 
gyűjtésére gondolunk (ezt múzeumi tárgy-gyűjtésnek nevezzük), hanem a népélet jelenségei-
nek (tárgyainak, eljárásainak, szokásainak, alkotásainak) „gyűjtés"-ére (kutatására, leírására). 
Ez a gyűjtés a néprajzi jelenségek közvetlen megfigyeléséből és leírásából (lerajzolásából, le-
fényképezéséből, hanglemezre-vételéről stb.), valamint az ezekre vonatkozó, kérdező mód-
szerrel gyűjtött adatok feljegyzéséből áll. A valóság hű és teljes megörökítéséhez mindkét eljá-
rás alkalmazására szükség van. 

2. Mi biztosítja gyűjtésünk hitelességét? 
Gyűjtéseinknél mindig fel kell jegyeznünk: 
a) a gyűjtés helyét (helység, megye; ezt gyűjtésünk jobb felső sarkába szoktuk írni), 
b) a gyűjtés időpontját, 
c) adatközlőink (akiktől gyűjtöttünk) nevét, életkorát, foglalkozását és esetleges korábbi 

lakhelyét. (Ez utóbbi telepeseknél, máshonnan beköltözötteknél igen fontos.) 
d) Saját nevünk, foglalkozásunk és lakcímünk feltüntetéséről se feledkezzünk meg. 
Itt említjük meg mindjárt, hogy a hitelesség követelménye az is, hogy a gyűjtésnél ne bíz-

zunk semmit emlékezetünkre, hanem azonnal a helyszínen jegyezzünk fel mindent. Még ke-
vésbé rajzoljunk emlékezetből, s lehetőleg mindent szószerint, az adatközlő szavaival írjunk 
le. 

3. Hogyan jegyezzük és milyen formában másoljuk le gyűjtésünket? 
Jó, ha az egy tárgykörre vonatkozó részeket már gyűjtőfüzetünkben is külön címszóval lát-

juk el. (Olyanképpen, ahogy jelen kötetünk több gyűjtésében is láthatjuk.) A könnyebb átte-
kintést szolgálja az is, ha gyűjtésünkben az adatközlők nevét, a helységneveket, valamint a 
tájszókat, népi szakkifejezéseket és tárgyneveket aláhúzással kiemeljük. 

Ha nagyobb gyűjtésünk van, gyűjtőfüzetünk lapjait számozzuk meg, s ilyenformán füze-
tünk végén tárgymutatót is készíthetünk gyűjtésünkhöz, a tárgyak (címszók) és a lapszám fel-
tüntetésével. 

4. Mit gyűjtsünk? 
Sokan azt hiszik, hogy csak egészen különleges, máshonnan nem ismert, a környező hely-

ségekétől különböző néprajzi jelenségeket (pl. eddig még sehol sem közölt népdalokat, eddig 

1 Népünk hagyományából. Bp. 1956.167-175. old. 
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még meg nem örökített néprajzi tárgyakat, le nem írt népszokásokat, munkamódokat stb.) ér-
demes gyűjteni, megörökíteni. Ez tévedés. A tudomány számára az is fontos, hogy pl. 
egy-egy néprajzi tárgyat hol használnak, vagy egy bizonyos népmesét vagy népi táncot hol is-
mernek. A jelenségek elterjedéséből fontos támpontokat lehet kapni egy-egy etnikai csoport 
(pl. palócság, vagy a Sárköz) határainak megállapításához, valamint a néprajzi jelenségek ter-
jedése (átvételek, kölcsönhatások) törvényszerűségeinek megismeréséhez. 

A variánsok összegyűjtése igen fontos. Ezek vizsgálata révén lehet nyomon követni, pl. 
egy-egy népballada alakulását, sikerül esetleg megállapítani keletkezési idejét, s lehet tám-
pontokat találni a kiemelkedő alkotó egyéniségek és a közösség alakító szerepének megisme-
réséhez a népköltészeti alkotások létrejöttében, alakulásában. 

A néprajzi tárgyak gyűjtésénél (azok leírásánál, megörökítésénél) - amint arról később 
még részletesebben is lesz szó - sem csak a különlegesnek látszó, máshol nem található díszes 
tárgyak leírására, lerajzolására gondoljunk. Egy egyszerű gazdasági eszköz sokszor többet 
mond egy helység népének életéről, múltjáról, mint sok díszes tárgy. 

A néphagyomány változandósságából, az egy-egy helységre jellemző vonások kialakulá-
sának nyomon követéséből az is következik, hogy nemcsak a régit kell gyűjtenünk, hanem a 
kisebb múltút , az elterjedni kezdőt, a születő újat is. Ami ma új, az is régi lesz valamikor, s ami 
ma régi, valaha szintén új volt. 

A fentiek értelmében tehát gyűjtsük mindazt, ami része a nép életének és kultúrájának, ami 
arra jellemzőnek látszik. 

5. Hol gyűjtsünk? 
A néprajzi gyűjtésnek a legtöbb helyen sokkal nagyobb lehetősége van, mint általában 

gondolni szokták. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy mindenütt lehet gyűjteni. N e m szabad 
készpénznek vennünk az olyanféle kijelentéseket, hogy „nálunk nincs semmiféle népszokás 
vagy népi tánc". Lehet, hogy több helyt már nem kerülnek elő a régi népi táncok, azonban 
igen valószínű, hogy egyesek még ezeken a helyeken is el tudják járni a valaha széles körben 
elterjedt táncokat, s részletesen el tudják beszélni a szokás menetét, amelyben annak idején 
maguk is részt vettek. 

Legeredményesebben mindenesetre saját lakóhelyünkön vagy olyan helységekben gyűjt-
hetünk, ahol ismerősök vagyunk. De a kínálkozó alkalmat másutt is érdemes megragadnunk. 
Pl. jól lehet gyűjteni vonaton, ha szívesen beszélő adatközlőkkel akadunk össze. (Itt néha kér-
deznünk sem kell, csak fel kell jegyeznünk, amit a beszélgetésekből erre érdemesnek ítélünk.) 
Városban is gyűjthetünk. 

6. Mikor gyűjtsünk? 
Bármikor gyűjthetünk. Ha azonban alaposabb, behatóbb gyűjtés a célunk, az egyes mun-

kafolyamatokat, szokásokat a maguk idejében, természetes környezetükben megfigyelve is 
fel kell gyűjtenünk. 

A gyűjtésnél alkalmazkodjunk a falusi élet rendjéhez. Nem célszerű pl. aratás idején tánc-
gyűjtő útra indulnunk. Viszont mikor nyár végén az egész Szamosháton terjeng a száradó 
kender szaga, s a falu hangos a kendertörő „tiló" csattogásától, a legeredményesebben tanul-
mányozhatjuk a kendermunka és a szövés-fonás munkamenetét és szokásait. Az ünnepek (pl. 
egy-egy vasárnap délután, mikor a ház előtt ülve csoportosan beszélgetnek a falusiak), a vi-
dám hangulatú társasmunkák (kukoricafosztás, lekvárfőzés stb.) kedveznek a gyűjtésnek. 
Ugyanúgy az egyhangú téli időszak is, amikor a néprajzi gyűjtő megjelenése is változatossá-
got hoz a falu csendjébe - , bár télen nehezebb az ismerkedés, mint nyáron, amikor úton-útfé-
len, kiskapuban, kerítésen keresztül könnyű szóbaelegyedni a falusiakkal. 

Több néprajzi tárgykör megismerése megkívánja, hogy más-más időszakban ismételten 
felkeressük ugyanazt a gyűjtőhelyet. 

7. Kitől gyűjtsünk? 
Néprajztudományunk elsősorban a parasztság hagyományos kultúrájának vizsgálatára 

fordítja figyelmét. Azonban nemcsak a parasztság, hanem a vele együtt élő, jórészt vele azo-
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nos életformájú falusi kézműves-iparoság (a többnyire céhes hagyományokat őrző szűcsök, 
szűrszabók, takácsok, bodnárok, mézeskalácsosok stb.), s a néphagyománnyal még kapcsola-
tot tartó ipari és bányamunkásság hagyományait (szakkifejezéssel munkásfolklór) is gyűjte-
nünk kell. 

A gyűjtéshez jó kiindulópontot szolgáltatnak a kiválasztott helység közismerten jó emléke-
zetű, mindenkit ismerő, szíves beszédű idősebb adatközlői, vagy a lakodalom menetének irá-
nyítói és tisztségviselői, a vőfélyek, násznagyok, szakácsasszonyok; vagy a böllérek, barká-
csolók, „íróasszonyok", egykori legénybírók, fonógazdák, farsangi és szüreti mulatságrende-
zők, zenészek, mulatságkedvelő „világi emberek"; a törzsökös pásztorok, a helyi háziiparo-
sok, a jellemző foglalkozási ágak hangadói és legjobb képviselői, mint summásgazdák, arató-
gazdák, dohányosok, dinnyések stb. 

A máshonnan beköltözött, de hosszabb idő óta a helységben lakó adatközlők - éppen, mert 
figyelmüket felkeltik a számukra idegen helyi szokások - szintén jó segítséget nyújtanak a 
gyűjtőknek. 

Nemcsak a helység törzslakosságától, hanem az újabban beköltözött telepesektől, jövevé-
nyektől, s nemcsak a magyarságtól, hanem a helységben élő más nemzetiségektől is kívánatos 
gyűjtenünk. Az utóbbi egyaránt fontos az illető nemzetiség kulturális érdekeinek szolgálatát 
tekintve, valamint az együttélésből fakadó kölcsönhatások tudományos vizsgálata szempont-
jából. 

A városokban is találhatunk alkalmas adatközlőket. Minden városnak van őstermelő la-
kossága (sokszor a „Hóstyák" stb. néven nevezett külön városrészekben s a tanyavilágban) és 
sajátos hagyományokat őrző kisiparossága. A fővárosban is és környékén is igen sok, értékes 
néphagyományú telepessel (pl. székely telepesek), alkalmi munkással találkozhatunk. 

Ne elégedjünk meg egyetlen személy kikérdezésével. Igyekezzünk az egyes nemzedékek, 
idősebb és fiatalabb korosztályok, társadalmi rétegek mindkét nembeli tagjaitól adatokat 
gyűjteni. Ha több adatközlőt kikérdetünk, gyűjtésünk részletesebb, megbízhatóbb, életsze-
rűbb lesz. 

Mindig első kézből gyűjtsünk. A helyi értelmiségiektől gyűjtött adatokat csak mint további 
kutatásunk kiindulópontját tekintsük. Ezeken továbbnyomozva minden esetben ellenőriz-
nünk kell. 

8. Hogyan kutassuk fel a néprajzi tárgyakat? 
A néprajz legtöbb tárgyköréhez kapcsolódnak tárgyak. Nemcsak az anyagi kultúra megis-

merésével foglalkozó tárgykörökhöz, hanem a szellemi néphagyomány témaköreihez is, mint 
pl. a népszokásoknál és babonás eljárásoknál alkalmazott tárgyak, a népi zenészek által hasz-
nált hangszerek, vagy a népköltési alkotásokat megörökítő népi kéziratok stb. 

Ezeket a régi tárgyakat leginkább a padlások zugaiban, a kamrákban, csűrökben, pajták-
ban, fészerekben, ólakban, szőlőbeli présházakban, kunyhókban kereshetjük. Ezek a falusi 
házak „múzeum"-ai. A tanyákban, présházakban sokszor még használatban is vannak a falu-
si házakból már kiszorult régi bútordarabok, eszközök és tűzhelyfélék. 

Nemcsak a díszes népművészeti tárgyakat kell gyűjtenünk, hanem mindenféle gazdasági 
és más használati eszközt és tárgyat is. Gyűjtőmunkánk akkor lesz a legeredményesebb, ha 
arra törekszünk, hogy egy-egy kisebb-nagyobb tárgykör (pl. halászat, baromfitartás, szántás, 
dohánytermesztés, kenyérsütés, szövés-fonás stb.) minél több tárgyát, eszközét felgyűjtsük, 
megörökítsük. 

9. Hogyan örökítsük meg a néprajzi tárgyakat? 
A felkutatott tárgyakat - akár tulajdonosaiknál maradnak, akár kiállításra kerülnek -

ugyanúgy le kell írni, meg kell örökíteni, mint bármely más néprajzi jelenséget. 
A néprajzi tárgyak leírásával, kiállításával az a célunk, hogy segítségükkel bemutassuk, 

megelevenítsük az egykori és a mai népéletet. Éppen ezért igyekeznünk kell minél több ada-
tot feljegyezni a tárgyak használatáról, múltjáról, az élettel való kapcsolatáról stb. 
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10. Hogyan történjék a néprajzi tárgyak leltározása? 
Akár kiállítást rendezünk a gyűjtött tárgyakból, akár valamelyik múzeumban vagy hely-

beli muzeális jellegű gyűjteményben helyezzük el azokat, szükséges, hogy a tárgyra vonatko-
zó adatokat feljegyezzük, hogy a tárgyakat leltározzuk. Egyformán fontos ez múzeumi elhe-
lyezés esetén, mert hiszen ezek ismerete nélkül nem sikerültek a tárgyak szemléltető, oktató 
jellegű kiállítása; s még inkább fontos akkor, ha a valamely alkalmi kiállításon bemutatott tár-
gyak később visszakerülnek tulajdonosaikhoz. Ez esetben ugyanis ezek az adatok biztosítják 
e tárgyak számontartását és a rájuk vonatkozó ismeretanyag tudományos felhasználását. 

A leltározás a következőképpen történjék: a tárgyakat lássuk el leltári számmal, s a rájuk 
vonatkozó adatokat vezessük be a kiállítás vagy gyűjtemény leltárkönyvébe. 

Leltárkönyvként lehetőleg keményfedelű könyvet használjunk, amelybe az alábbi rovatok 
szerint leltározzuk be a tárgyakat: 

1. Ltsz. 2. A tárgy irodalmi neve és rendeltetése. 3. A tárgy népi neve. 4. Anyaga, méretei és 
készítési módja. 5. Díszítményei. 6. Ki készítette, hol és mikor? 7. Mettől meddig használták? 
8. Kitől vettük, kaptuk, mikor? 9. Vételár. 10. A gyűjtő adatai. 

Ha több tárgy kerül be egyszerre kiállítási anyagként vagy gyűjteményünkbe, és nem tud-
juk őket azonnal leltározni, kössünk rájuk kis kartonlapokat, melyek a leltárkönyv rovatainak 
megfelelő adatokat tartalmazzák. 

A kölcsönzött kiállítási tárgyaknál ideiglenes jellegű leltári számot alkalmazhatunk. A 
gyűjteményben őrzött tárgyakat azonban lássuk el állandó jellegű leltárszámmal, a lehetőség 
szerint törekedve az alább ismertetett korszerű leltározási mód alkalmazására. 

A leltári szám helyét a tárgyon belakkozzuk (fatárgynál előzőleg csiszolópapírral megtisz-
títjuk). A lakk megszáradása után elütő színű tussal felírjuk a belakkozott helyre a leltári szá-
mot. A tus megszáradása után az írás helyét ismét lakkréteggel vonjuk be. Cseréptárgyak fe-
nekére lakkozás nélkül írhatjuk a leltári számot. A tus így letörölhetetlenül beivódik a cserép-
tárgyba. Ruhafélékre kis szalagot varrunk, melyre előzőleg vegytintával írjuk fel a leltári szá-
mot. Ha módunk van rá, olyan tárgyakra, melyekre nem lehet írni (gyékény, vessző), kis, kb. 
1x2 cm-es réz- vagy ólomlemezbe ütött leltári számot erősítünk vékony dróttal, de ezeknél is 
alkalmazhatjuk a vászonszalagot. 

11. Hogyan rajzoljuk le a néprajzi tárgyakat? 
A rajzolás sokszor elengedhetetlen segédeszköze a gyűjtésnek, a néprajzi tárgyak szaksze-

rű lerajzolása önmagában is érték a néprajztudomány számára. 
Bármely néprajzi tárgyat érdemes lerajzolni. így pl. lerajzolhatunk régi házakat és mellék-

épületeket, kutakat, lerajzolhatjuk a parasztporták telekbeosztását, a régi házak alaprajzát és 
berendezését, a jellemző bútordarabokat, gazdasági eszközöket és használati tárgyakat stb. 

A rajzok készítéséhez használt papír nagyságát a lerajzolandó tárgy díszítettsége, részlet-
gazdagsága szabja meg. Rajzolhatunk külön lapokra, vagy füzetbe, az a fontos, hogy a rajzok 
eredeti néprajzi tárgyakról, természet után készüljenek. 

A néprajzi tárgyak rajzolásánál a valósághoz hű, szépítés és torzítás nélküli, arányos ábrá-
zolásra kell törekedni. (Tehát pl. egy időtől megrokkant ház tetővonalának görbületét ne 
egyenesítsük ki rajzunkon, vagy egy hirtelen vágott fából készített szerszámnyelet nem raj-
zoljunk olyannak, mintha esztergályozott volna.) A legfontosabb, hogy a lerajzolt tárgy kör-
vonalait tisztán és hűen megörökítsük. A szerkezetek és díszített részek megörökítésére szük-
ség szerint külön részletrajzok készíthetünk. 

A vésett és karcolt díszítmények, valamint kidomborodó hímzés- és szőttesminták meg-
örökítésének egyszerű bevált módja a ceruzavéggel vagy úgynevezett suszterviasszal készí-
tett dörzsölés vagy suszterolás. Az e módszerrel készített rajzot még rögzíteni (fixálni) kell, 
hogy el ne kenődjék, s szükség szerint ki is kell igazítani, egészíteni. (E módszer részletesebb 
leírása „A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője" 1954.1-4. sz. 90. oldalán közölt „Díszít-
mények megörökítése dörzsöléssel" című cikkben olvasható.) 

Emberalakok ábrázolására olyan esetekben, amikor nem az ábrázolandó személyek öltöze-
te, hanem csoportosulásuk, mozgásuk bemutatása a cél, jól felhasználhatjuk az úgynevezett 
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borjancsikat. Ezeken csak a fejet, nyakat, törzset (gerincet) és a végtagokat jelöljük, egyszerű 
vonalakkal. A szemben álló alakokat a váll és a csípő vonalának jelölésével ábrázoljuk, az ol-
dalt állóknál az orrot is jelöljük, s a lábfej állását is megfelelően módosíthatjuk. A távlatot a 
hátrább álló alakok kicsinyítésével érzékeltetjük. 

Rajzainkat minden esetben el kell látnunk magyarázó szöveggel. Legyen rajtuk a lerajzolt 
tárgyak népi neve, s ahol szükséges külön fel kell tüntetnünk az egyes részek elnevezését is. 
Legyen rajtuk továbbá a tárgy rendeltetése (amire használták, illetve használják), valamint 
kora és származása (ki, mikor, hol készítette, illetve hol, kitől szerezték). Fel kell tüntetnünk 
továbbá a lerajzolt tárgyak méreteit, valamint azt is, hogy milyen anyagból készültek. Szük-
ség esetén a lerajzolt tárgy vagy díszítmény színezését is a magyarázó szövegben adhatjuk 
meg. 

Kívánatos, hogy a lerajzolt tárgyak használatáról és működéséről a fentieken kívül bővebb 
adatokat is gyűjtsünk. Ezt külön papírra is jegyezhetjük. Itt is fel kell jegyeznünk, hogy a tár-
gyakra vonatkozó közlések kitől (név, életkor, foglalkozás) származnak, valamint azt is, hogy 
a lerajzolt tárgy kinek a tulajdona. Rajzos gyűjtőmunkánk is akkor lesz a legeredményesebb, 
ha egy-egy összefüggő tárgykör vagy egy-egy háztáj minél teljesebb tárgyanyagát mutatjuk 
be. 

12. A néprajzi gyűjtés fő szempontjai 
A néprajzi gyűjtő szemléletének egyik alapvető vonása a történetiség. Tisztában kell len-

nünk azzal, hogy a néprajzi jelenségek nem öröktől fogva vannak, és nem is változatlanok. 
Egy-egy tárgy vagy szokás is keletkezett, divatba jött valamikor, s létezése folyamán különfé-
le tényezők hatására anyagában, rendeltetésében vagy megítélésében módosult, vagy esetleg 
el is tűnt. A tárgyak, jelenségek létrejöttének, meghonosodásának, alakulásának emellett ter-
mészetesen megvan a földrajzi színtere is, sőt életük alakulását sok tekintetben a földrajzi té-
nyezők (pl. egymás mellett élés vagy elszigeteltség) befolyásolják. A színvonalas gyűjtőmun-
kában, e történeti-földrajzi szempontoknak megfelelően, állandóan érvényesülnie kell a nép-
rajzi jelenségek korára, származására, alakulására, a változás menetére, okaira és közvetítőire 
vonatkozó vizsgálódásnak. 

A néprajz azonban nemcsak történeti, hanem egyúttal társadalmi jellegű tudomány is. Ezért 
a gyűjtőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a népi társadalom, s vele együtt a kultúra, min-
den közös vonása ellenére sem egynemű. Éppen ezért alapvető szempontja a néprajzi gyűjtés-
nek a nemzedékek közti különbségek, az osztályviszonyok, a gazdasági-társadalmi rétegző-
dés állandó figyelembe vétele is. 

A néprajzi jelenségeket emellett a népi kultúra egészében, az egész élettel való összefüggé-
seiben óhajtjuk megismerni. Ezért a tárgyak, folyamatok egyszerű leírása mellett arra is töre-
kednünk kell, hogy azok használatára, szerepére (szaknyelven funkciójára), kapcsolataira is 
minél több adatot szerezzünk. így pl. a népszokások, hiedelmek gyűjtésénél, az esetleg hozzá-
juk kapcsolódó babonás eljárások leírása mellett, a szokás vagy hiedelem elevenségének, el-
terjedésének, a benne való hit erősségének megállapítására is törekednünk kell. 

A néprajzi szemléletnek ezek az alapvető szempontjai állandóan, s az élet követelményei-
nek megfelelően összefonódva kell hogy érvényesüljenek a gyűjtőmunkában. így pl. meg kell 
állapítanunk, hogy - mondjuk - egy mezőgazdasági eszköz vagy eljárás alkalmazását erről 
vagy ettől a szomszédos helység vagy vidék lakóitól vették át ekkor és ekkor. (Történeti-föld-
rajzi szempont.) Ennek az eszköznek vagy eljárásnak alkalmazása más-más lehet társadalmi 
rétegek (pl. nemzetiségek, szegényebbek, gazdagabbak) szerint, s használatához esetleg bizo-
nyos szokások, hiedelmek is kapcsolódhatnak. A használat (funkció) kérdését mármost ennek 
megfelelően vizsgálnunk kell történetileg is (mióta van, hogy változott). Ugyanígy a történe-
ti-földrajzi elterjedés kutatásánál is figyelemmel kell lennünk a társadalmi szempontokra, az-
az arra, hogy pl. a vizsgált jelenség először csak a módos rétegeknél terjedt el, s csak később 
jutott el a szegényebbekhez. 

Figyelmet kell fordítanunk a nyelvi anyag megörökítésére is. A népi kultúra egyes jelensé-
gei (pl. a népköltészeti alkotások) nyelvi jellegűek, szavak köntösében jelennek meg. Émellett 
a tárgyaknak, eljárásoknak is megvan a maguk népi nyelve, s többnyire más nyelvi anyag 
(szólások, mondókák stb.) is kapcsolódnak hozzájuk. 



23. Milyen módszert alkalmazzunk a különböző jellegű néprajzi témakörök gyűjtésénél? 
A népi kultúra eltérő jellegű területeinek megismerése más-más gyűjtőmódszer alkalma-

zását kívánja. Tárgyak, munkaeszközök, építmények, munkafolyamatok, nyelvi megnyilat-
kozások, szöveges, zenei és képzőművészeti jellegű népművészeti alkotások, játékok, táncok, 
népszokások és hiedelmek, társadalmi viszonyok és intézmények leírására sok tekintetben 
különböző megörökítési technikát kell alkalmaznunk. 

A tárgyak megörökítésénél módjával fentebb már részletesen foglalkoztunk. 
A bonyolultabb technikai berendezések (pl. egy malom) és általában a népi építkezés kuta-

tása már bizonyos műszaki felkészültséget és fejlett rajzkészséget kíván. Itt építési eljárások, 
technikák részletes leírása mellett gondot kell fordítanunk az egyes épületek, épület- és telek-
részek (pl. tornác, pitvar, padlás, kiskert stb.) rendeltetésének és használatának vizsgálatára, s 
az építmények változásának, alakulásának nyomon követésére. 

A munkafolyamatokat az előkészítő munkálatoktól (pl. anyagbeszerzés) a befejező mozzana-
tokig (pl. értékesítés) alaposan és részletesen le kell írnunk. Eközben ki kell térnünk az összes 
lényeges körülményekre, mint pl. a színhely, a munkaeszközök, a munkaszervezet stb. leírá-
sára. 

A dallamok megörökítése sajátos felkészültséget igényel. A dallamok szöveges vagy szö-
vegtelen voltára, a szöveggel való állandó vagy változó kapcsolatára, származására, alkalma-
zási körülményeire, elterjedtségére és kedveltségére nézve azonban a nem kottaismerő gyűjtő 
is hasznos adatokat kutathat fel. 

A verses szövegek megörökítése nem nehéz feladat. Fontos azonban, hogy az énekelt szöve-
geket daloltatás közben örökítsük meg, mert ellenkező esetben könnyen hibás szóragszámú 
vagy hiányos szövegeket kapunk. 

Könnyűnek látszó, de valójában egyáltalán nem könnyű feladat a prózai népköltészeti szöve-
gek szakszerű megörökítése. Itt ugyanis az eredeti tempóban előadott népi szöveg szó szerinti 
(sőt hang szerinti) rögzítésére van szükség. Az eredeti népi szövegen és népi kiejtésen tehát 
semmit sem szabad változtatnunk. Amiben azonban a köznyelvi kiejtés megegyezik a népi-
vel, azt nyugodtan írhatjuk köznyelvi helyesírással. (A mondja szót pl. felesleges mongyának 
írnunk, mivel ezt az élő beszédben is mindenki így ejti.) Ha mindehhez hozzátesszük még, 
hogy a néprajztudományt a meseszövegen kívül a mesélő egyénisége, valamint a mese kö-
zönsége is érdekli, nyilvánvaló, hogy a mesegyűjtés sok gyakorlattal elsajátítható, komoly fel-
készültséget kíván. 

A zenéhez hasonlóan külön felkészültséget kíván a táncmozdulatok megörökítése is. A tánc-
élet, a táncalkalmak, tánccal kapcsolatos szokások ismerete nélkül azonban a mégoly ponto-
san leírt tánc sem ad megfelelő képet a népi tánckultúráról. A népszokások iránt érdeklődő 
gyűjtők ezért a táncélet helyi sajátosságainak megismertetésével is értékes munkát végezhet-
nek. Fontos azonban, hogy legalább a legfontosabb adatokat a felbukkant táncokról is meg-
örökítsük. 

A legfontosabb adatok: 1. A tánc népi neve. 2. Milyen társadalmi vagy korcsoport járja 
vagy járta. 3. Hogyan (lehető részletességgel)? 4. Milyen alkalommal? 5. Kitől tanulták? 6 Met-
től meddig volt divatban? 7. Van-e állandó - szöveges vagy szövegnélküli dallama? 8. Kik 
tudják eljárni? (Név, életkor, foglalkozás.) 

A népszokások, hiedelmek gyűjtésénél fontos a részletes, forgatókönyvszerű leírás és a hozzá-
juk tartozó szöveges részek (pl. babonás történetek stb.) szó szerinti megörökítése, valamint 
az esetleg velük kapcsolatos babonás eljárások részletes leírása. (Ki, mikor, hol, milyen esz-
közzel, milyen mozdulatok, szavak kíséretében végzi ezeket?) 

A különnemű elemekből ötvöződött néphagyomány-anyag (pl. énekelt népköltészeti szövegek, 
szöveggel, dallal, tánccal, cselekménnyel összekapcsolt gyermekjátékok, színjátékszerű nép-
szokások) leírásánál lehetőleg a szöveg és a dallam, illetve a szöveg, dallam és játékmenet 
egyidejű megörökítése, a dramatikus népszokás minden részletének színpadi szerepkönyv-
szerű megrögzítése kívánatos. (A szereplők öltözete, kellékei, helyváltoztatása, szövegmon-
dásai, mozdulatai, arq'átéka stb.) Nemcsak a szokást, hanem a szokás fogadtatását is le kell ír-
nunk. Ilyen értelemben a szokás közönségét is a színjátékszerű népszokás „szereplői"-nek 
kell tekintetnünk. Emellett - akárcsak a munkafolyamatok leírásánál - itt is az előzményektől 
az utómozzanatokig (pl. egy betlehemes játék begyakorlásától az ajándékba kapott ételek el-
fogyasztásáig) mindent meg kell örökítenünk. 



14. Lássuk meg az embert a néprajzi jelenségek mögött 
A néprajz közösségek (a mi esetünkben a magyar nép) hagyományos kultúrájának vizsgá-

latával foglalkozik. Azonban minden emberi közösség, minden társadalom egyénekből áll: 
egyéni alkotások, sorsok és megnyilatkozások mozaikjaiból lehet összerakni a közösség kul-
túrájának jellemző képét. Ezen kívül vannak esetek, amikor az egyén és a közösség viszonyát 
külön is vizsgálandónak tartja a néprajz. Különösen a művészi alkotások esetében (pl. 
egy-egy kiváló mesélőnél, „íróasszony"-nál vagy táncosnál) vetődnek fel tanulságos kérdések 
az alkotó egyén szerepéről a hagyományos közösségi kultúra alakításában; de a népi gazda-
sági élet egy-egy úttörőjének újító tevékenysége is figyelmet érdemel ebből a szempontból. 

Más területei is vannak a népi kultúrának, amelyekről csak a személyes vonatkozások fel-
tárásával kaphatunk életszerű, teljes képet. Egy-egy népi kismesterség vizsgálatánál pl. a 
mesterség eltanulásának, a családi munkamegosztásnak, a termékek értékesítésének részlet-
kérdései feltétlenül fontos kutatási mozzanatok. 

Közvetlen népi véleményeket, nyilatkozatokat is kívánatos gyűjtenünk, hogy ezáltal egyes 
néprajzi jelenségeknek a népéletben elfoglalt szerepét, jelentőségét jobban megismerhessük. 
(Pl. kiváló táncosoktól arról, mit jelent számukra a táncolás, mely táncok tetszenek nekik a 
legjobban stb.) 

Általában hasznos, ha fontosabb adatközlőink életútját (honnan származik, hol fordult 
meg élete során stb.) részletesebben is megismerjük. Ez adataink földrajzi és társadalmi érté-
kelésénél is jó szolgálatot tesz. 

Igyekezzünk összefoglalni a néprajzi gyűjtés alapvető módszertani szempontjait. A köte-
tünkben közölt gyűjtésekhez fűzött bevezető megjegyzéseink, s maguk a közölt gyűjtések, 
valamint a gyűjtési ú tmutatók kötetünk végén olvasható jegyzékében felsorolt szakirodalom 
a továbbiakban is eligazítja a részletkérdések iránt behatóbban érdeklődő gyűjtőt. A „Mit 
gyűjtsünk" közlésben a már említett „Útmutató lakóhelyismereti gyűjtéshez" tárgykörök sze-
rint csoportosított címszavai szolgálnak vezérfonalul. 

A hagyományőrzés szerepe 
az óvodai munkában 

„Elveszett - mert veszni hagytuk -az a szókincs és az a hozzátartozó mozdulatkincs, 
ami közelebb vihetne szülőt a gyerekhez, embert az emberhez. 

Talán még nem késő utánakapni." 
(Gabnai Katalin) 

1. Az egy évtizeden át együtt végzett hagyományőrző munka vezetett ahhoz az elhatáro-
záshoz, hogy ezt a dolgozatot közösen írjuk meg. Közös munkánk indulásakor megfogalma-
zódott bennünk, hogy a gyermekkorunkban átélt élményeket (természetközelség, az embe-
rekkel való kapcsolat, szókincs, tárgyi környezet) át kell örökítenünk. Születésünk és felneve-
lődésünk a vidékhez és a paraszti élethez kötődött Békés, illetve Pest megyében. Az ösztönös 
törekvést követte a tudatosság; továbbképzésünket ebben az irányban folytattuk. Elhivatott-
ságunkat látva kaptunk bizalmat jelenlegi munkahelyünkön (I. ker. Iskola utcai óvoda) a ha-
gyományőrző munka vezetésére és összefogására.1 

Mit foglal ez magába? A helyi óvodai nevelési program hagyományőrző részének kidolgo-
zását, a hagyományőrző munkaközösség irányítását, a gyermekcsoportunkban végzett nép-

1 Az általunk felhasznált irodalomból különösen a következő közleményeket ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe: Bucherna Nándorné - Faust Dezsőné Zadravecz Teréz: Néphagyományőrzés az óvodában. 
Bp., 1998.; Kósa László - Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Bp., 1973.; Tarján Gábor: Fölnevelő népha-
gyomány. Magyar Médiapedagógia. Bp., 1995.; Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles na-
pok, ünnepi szokások. Bp., 1997.; Gerencsér Ágnes: Magyar népzenei alapismeretek. Bp., 1994.; Barsi 
Ernő:: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Győr, 1995. 
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hagyományőrző nevelőtevékenységet. E terület közül az elsőnek és a harmadiknak a tartal-
mából emelünk ki most néhány közérdekűnek vélt elemet. 

2. A népi kultúra egészében kínálja a műveltség alapelemeit, a megelőző időszakok ered-
ményeit, tapasztalatait. A néprajz által kínált műveltséganyag segítségével új pedagógiai 
rendszer születhet, amelynek első láncszemét az óvodában kezdhetjük el. Az óvodai nevelés 
folyamatában a hétköznapok népszokásőrző tevékenységei közül a földhöz, a természetes 
anyagokhoz, a természethez való kötődést, a felnőttek és a gyermektársak megbecsülését le-
het előtérbe állítani. A tapasztalatszerzésnek azokat a feltételeit és lehetőségeit kell megterem-
teni, amelyek által a gyermekek mindezt egyénileg és együttesen is átélhetik, önmaguk szá-
mára újrateremthetik. 

Elképzelésünk az, hogy úgy alakítjuk, formáljuk a ránk bízott gyermekeket és olyannak 
mutatjuk számukra, amilyen. Meg kellett keresni és találni ehhez azt a nevelési módot, amely-
ben az óvodáskorú gyermek minden kényszer nélkül, saját magához viszonyítva, optimáli-
san fejlődhet. Példát erre a régi családok élete adott, ahol az együttélés során megvalósult a 
nevelés komplex formája. A hagyományos családi nevelésben a gyermeket érő hatások alakí-
tották, formálták viselkedésüket, magatartásukat, szinte észrevétlenül gyarapodtak ismerete-
ik, fejlődtek képességeik, készségeik. A mindennapi élettel a mindennapi életre nevelték őket. 
Hiszünk abban, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak a népha-
gyományok befogadására, újjáélesztésére. A népszokásokkal való ismerkedés bővíti a gyer-
mek művelődéstörténeti ismereteit, elősegíti olyan gyermeki magatartás kialakulását, amely-
nek lényeges eleme - majd a felnőtté válásban is - a hagyományőrzés, a népi kultúra, a nem-
zeti értékek megbecsülése, a természet szeretete. 

Célunk az, hogy az óvodánkban folyó nevelést olyan szemléletmód szabályozza, amely te-
kintettel van a helyi adottságokra, a gyermekek egyéni fejlettségére, életkorára, valamint arra, 
hogy kialakítsa az együttéléshez szükséges szokásokat. Az a gyermek, aki az óvodában 
olyan, külsőségeiben és tartalmában visszatérő élményeket élhet át, amelyek a szülőföldjé-
hez, az otthonához kötik, egy életre szóló örökséget kap: a természet, a népi közösség öröksé-
gét. 

Tapasztalataink szerint az óvodai nevelésbe a népköltészeti alkotásokon túl a hagyomány-
ápolás azon területei, tevékenységei illeszthetők be leginkább, amelyek nem zavarják meg, 
hanem szebbé és gazdagabbá teszik a gyermekek életét. Tehát azok az elemek, amelyek a 
gyermekekből a tevékenység örömét váltják ki, érzelmi többletet jelentenek a társaikkal és a 
felnőttekkel való együttlétben. 

A játékidőben a természetes anyagok közelsége motiválja a gyermekeket. A gyermek kíváncsi-
ságából fakadóan nyúl a természetes anyagokhoz: agyaghoz, gyapjúhoz, fonalhoz, fához. Az 
anyagok jelenléte cselekvésre készteti őket, amely által fejlődik alkotóképességük, mennyi-
ségfogalmuk, formaérzékelésük. Az anyagok megmunkálása (népi játékeszközök, hangsze-
rek, használati tárgyak), a fonással, szövéssel, kötözéssel, mintázással, fűzéssel, varrással a 
gyermekek finom-motorikus észlelését, szem-kéz koordinációját, közösségi érzésüket, kreati-
vitásukat fejleszti. Ezek a technikák a népi kismesterségek alapjainak lerakását jelentik az 
óvodában. Az elkészült tárgyak, népi gyermekjátékszerek tovább motiválják tevékenységét, 
gazdagítják játékát, alkotásra képes emberré teszik. 

Az óvónők segítségnyújtása közben jó alkalom nyílik a beszélgetésre, népmesék, mondókák, 
dalok felidézésére. A népszokásokhoz fűzött, az óvónő által elmesélt történetek hatást gyakorol-
nak erkölcsi ítéleteik alakulására, magatartáskultúrájukra, viselkedésmódjukra. Az udvari já-
tékok is kibővülhetnek a hagyományápoló tevékenységekkel; a dalos-játékok a zenei fejlesz-
tésben és az érzelmi nevelésben, a sportjátékok az állóképesség, az egészséges küzdőszellem 
alakításában kaphatnak fontos szerepet. Fejlődik szabálytudatuk, kitartásuk. 

Az óvoda udvara, környéke, a séták, a tájmegismerő kirándulások, a természetbeli gyűjtő-
munka jó lehetőséget ad a természet, a környezet megszerettetésére. Fejlődik térérzékelésük, 
mozgásuk, észlelésük, érzékelésük. A gyermekeket a közösen átélt élmények környezetükhöz 
kötik, amelynek védelmezőivé válhatnak. A szülőföld szépségének megláttatása, a környezet 
alakítása, amelyben a gyermek közvetlenül is részt vehet, alakítja vizuális látásmódját. Ez az 
alap, amelyre a gyermekek művészetre való nevelését is építeni lehet. 



A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein áthatva épülnek be az 
ízlésvilágába, alapozzák meg magyarságát, „kulturális anyanyelvét". Zenei és irodalmi neve-
lése is e gyökerekből táplálkozik, amelynek anyagát a népkötészet értékes és szép alkotásai 
képezik. Mondókák, népdalok, népi gyermekjátékok, rigmusok játszása közben formálódik, 
gazdagodik ritmusviláguk, ritmusképük, mozgáskultúrájuk. Megízlelik a népzene, a néptánc 
alapjait és improvizatív lehetőségeit. 

Az ünnepkörökhöz tartozó jeles napok eseményei maradandó közös élményt adnak, és a 
gyermekek számára az ünnepek tartalma is megváltozik. Hagyományőrző ünnepeinken ér-
zelmi úton juttatjuk el a népi értékeket, az élmények, az együttjátszás útján. Itt rakjuk le a népi 
színjátszás alapjait. Megismerik és használják a népi kifejezéseket, szójátékokat. Az ünnepre 
való készülődés nagy közösségformáló hatással bír (viselkedésformák, értékrendszerek, szo-
kások, szokásokhoz való alkalmazkodás, nemi hovatartozás, fiúk-lányok szerepe). Szeret-
nénk évről évre jobban kinyitni a gyermekek számára a népszokások gazdag tárházát, hiszen 
újraélednek minden évszakban. 

3. A hagyományőrzés a nevelés folyamatában lehetőséget nyújt az irodalmi nevelésre. A 
gyermek kezdetben a befogadó, az óvónő az előadó. Az irodalom közege a nyelv, ezért lénye-
ges, hogy nyelvileg tiszta, esztétikailag értékes mesét, verset halljanak a gyermekek. A népi 
mondókák, amelyeknek nagy része mozgással is lejátszható, nagy lehetőséget nyithat a moz-
gáskoordináció, az egyensúlyérzék fejlesztéséhez, az egymásra figyeléshez, a térérzékeléshez, 
testünk, érzékszerveink megismeréséhez, a ritmusérzék alakításához. Fontos szerepük van az 
érintésben az óvónő és a gyermek, gyermek és a gyermek közötti érzelmi kötődés megszilár-
dításában. A mese vagy a népszokás élménye, amely játszásra ösztönöz, a későbbiekben dra-
matikus játékot hoz ki a gyermekekből. Óvodánkban a környezethez és a néphagyományhoz 
kapcsolódva választjuk ki az alkalomhoz, a gyermekek érdeklődéséhez, az ismeretnyújtás 
szintjéhez legjobban illő anyagot: ősz - szüret; tél - karácsony - kántálás, adománygyűjtések; 
farsang - állatalakoskodás; tavasz - húsvétolás, pünkösdölés. Irodalmi nevelésünk akkor éri 
el célját, ha a gyermek befogadóból előadóvá válik. Mindennapi életében fölismeri azokat a 
helyzeteket, amelyekre ráillenek az irodalmi alkotásokban megismert fordulatok, fölfedezik 
környezetükben a szépet, a jót, és egységben élnek önmagukkal és a világgal. 
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A gyermek vizuális fejlődésére hatást gyakorol a társadalmi környezet, a tömegkommuniká-
ció, napjainknak és a régmúltnak a tárgyi világa, a külső táj (udvar, kert, épületek), a belső tér 
bútorai, eszközei, díszítményei, műalkotások, valamint a társak és az őt körülvevő felnőttek. 
A gyermekek a hagyományos óvodai ábrázolás eszközei és technikái mellett megismerik és 
használják a régi idők gyermekeinek játékkészítő, a népi kismesterségeket őrző technikáit, 
eszközeit. Fontos a környező valóság megfigyelésének, a természeti szépségek észrevételének 
képességét kialakítani. Tapasztalatokat szerezhetnek az anyagok tulajdonságairól (festhető, 
téphető, lágy, kemény, törhető, gyúrható, gyűrhető, építhető stb.), mégpedig több érzékszerv-
ükön keresztül (tapintás-látás; hallás-látás). Erre alapozva sokféle természetes anyagot bizto-
sítunk számukra: agyagot, csuhét, gyapjút, textilt, papírt, gyöngyöt, fát. Fokozatosan veze-
tünk be egy-egy új anyagot, technikát. Először a könnyen megmunkálható, a gyermekek által 
nap mint nap használt papírral, agyaggal (sárral), növényekkel játszadozunk. Próbálunk a 
gyermekekkel együtt elkészíteni dolgokat (elsősorban az ő képzeletükre támaszkodva). Ké-
sőbb a nehezebben megmunkálható anyagokkal - fonalszövés, textilfestés, gyöngyfűzés, fa-
munkák - ismertetjük meg őket. Az anyagok megismerésével párhuzamosan találkoznak a 
népi kismesterségekkel (fazekassággal, szövéssel, mézeskalács készítéssel, gyertyamártással). 
Élménnyé válhat a mesteremberekkel való találkozás, a látogatás a műhelyükben. A megta-
nulnivaló fogásokat igyekszünk mai gyakorlatunkba beépíteni. Hangsúlyos szerepet adunk 
közvetlen környezetünk nemzeti jellegű alkotásainak, az anyagban, szín- és formavüágban, 
technikában otthont idéző, nyugalmat és harmóniát árasztó tárgyaknak. Ezeket gyűjtjük, véd-
jük, mert formálja ízlésünket, otthonossá teszi óvodánkat. 

A zenei nevelés egységes alapelveit (az elvek összességét) Kodály Zoltán dolgozta ki. Ő 
mondta: „Legyen a zene mindenkié!" A Zene az óvodában című cikkében megfogalmazta az 
alapelveket: 1. A zenei nevelés sokoldalúan fejleszti a gyermek képességeit... (koncentráció, 
beidegződés, érzésvilág) és szolgálja a testi nevelést is. 2. Ne a gyermekek maguk rögtönöz-
zék az óvodai mondókákat vagy dalokat, hanem kapjon helyet a magyar nyelv gyakorlása 
mellett a magyar zene gyakorlása is, méghozzá a gyermek életkorának megfelelően, kis hang-
terjedelmű és neki való szövegű népi gyermekdalokban. 3. A népi játékokban az éneket és a 
mozgást kapcsoljuk össze. 4. Minden gyermeknek már az óvodában meg kell kapnia a rossz 
zene elleni védőoltást, mert ha felnő, akkor nincs már a méreg ellen orvosság. A zenei nevelés 
fontos színtere a nemi identitás kialakításának, hiszen a népi játékokban határozottan elkülö-
nülnek a fiú és lány szerepek, s ez régen a külsőségekben is jól megmutatkozott (pl. kalap, ko-
szorú, kendő, szalagok, bot stb.). A gyermekeket arra kell ösztönözni, hogy a fiú lányt, a lány 
fiút válasszon. Az óvónő a játékoknak a kiválasztásánál vegye figyelembe mindkét nem igé-
nyét (fiús, lányos játékok). Mondókák, népdalok, népi gyermekjátékok, rigmusok játszása 
közben formálódik, gazdagodik a gyermekek ritmusvilága, ritmusképe, mozgáskultúrája, 
(szüreti mulatságon, farsangkor élő népzenére történő múlatás). Megízlelik a népzene és a 
néptánc alapjait és improvizativ lehetőségeit is. Megismerhetik a népi hangszereket, amelye-
ket meg is szólaltathatnak. A mozgást, a táncot, a néptánc-elemeket néptáncos mutatja be és 
vezeti ezeken az alkalmakon. 

A matematikai nevelés anyagát nem elvont ismeretek alkotják, hanem a megélt élmények, ta-
pasztalatok, a sokoldalú érzékelés, a problémahelyzet. Ezek során jut el a gyermek az ismere-
tekhez. Az ismeretek akkor lesznek igazán tartósak, ha azokat változatos tevékenységekben 
újra és újra feldolgozzuk, más és más helyzeteket teremtünk az összefüggések megláttatására. 
Tájmegismertető séták, kirándulások alkalmával tapasztalatokat gyűjthetnek játékos felada-
tokkal. A problémamegoldásra mód nyílik a hagyományaink és a jeles napok keretében 1) a 
távolság becslésében, mérésében (pl. fától-bokorig hány lépés?), 2) az időrelációk, összefüggé-
sek felismerésében (pl. távolabb eső hely hosszabb utazást igényel), 3) a súly, térfogat, űrmér-
tékek megalapozásában (pl. különböző súlyú farönkök megemelése; almaszedéskor kinek 
nehezebb a kosara; kavicsból vagy homokból fér több a tarisznyánkba; karácsonyi készülő-
déskor dióból vagy mákból fér-e több a bögrénkbe; kinek fogyott el több vagy kevesebb víz a 
kulacsából), 4) a térbeli tájékozásban (a patak túlpartjára érkeztünk meg), 5) a számosság fo-
galmának bemutatásában (pl. szüretkor fürtök szemezése), 6) a halmazok szétválogatására 
(pl. mustnak való, illetve ennivaló, nagy szemű vagy apró szemű szőlő), 7) a szélesebb keske-
nyebb összehasonlításában (pl. fonószalagok, szövéshez használt rongyok, csíkok szétváloga-
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tásával), 8) a hosszabb és rövidebb táv érzékelésében (pl. húsvétkor a tojásgurító versenyben 
kinek gurul messzebbre a tojása). 

A testi nevelés során mozgás közben igen sok lehetőség nyílik a környezet tapasztalati úton 
való megismerésére. Ezért előtérbe helyezzük a szervezett sétákat, a terepgyakorlatokat, tájis-
merő kirándulásokat, a határjárást a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódva. Nagyobb gyerme-
kekkel a nyári néhány napos üdültetés alkalmával tudjuk leginkább megvalósítani a termé-
szetben végezhető népi mozgásos játékokat (kanászos, tyúkütő, tücsköt ringatok, kakasviadal 
stb.). A természet adta lehetőségek jól kihasználhatók (pl. fáramászás, gyümölcsszedés, 
dombra, hegyre le és fölmászás, dombról legurulás stb.) A hagyományápoláshoz kötődő má-
sik fő területünk a jeles napokhoz kapcsolódó versenyjátékok, ügyességi játékok szervezése 
(pl. szüreti játékok: bíró-tolvaj versengése; farsang: mozgással kísért állatalakoskodások; hús-
vét: tojásgurító verseny; fonó: játékos versengések a legények között; botátugrás, boci pajtás; 
pünkösdölés: a királyválasztás erőpróbái). A testtartás elődeink életében az egyén meghatáro-
zó jellemzője volt, éppen ezért szorgalmazzuk a néptánc fakultatív délutáni tanítását. 

A környezettel való ismerkedés az óvodai élet egészére komplexen ható folyamat. A folyamat-
jelleg biztosítja a rendszeres tapasztalatszerzéseket, megfigyeléseket, a tapasztalatokat rend-
szerező, kiegészítő, irányított játékhelyzeteket, a tájékozódó beszélgetéseket. A gyermek kí-
váncsian, elemi megismerési vággyal születik. Igénye, hogy maga fedezze föl természeti és 
társadalmi környezete jelenségeit, tárgyait. Feladatunk, hogy segítsünk a gyermekeknek 
mind a spontán, mind az irányítottan szerzett tapasztalatok feldolgozásában, rendszerezésé-
ben. Ezek fejlesztik értelmi képességüket, erősítik a közösségi érzést, segítik a kapcsolatte-
remtést, megalapozzák a szülőföld szeretetét, más népek elfogadását. 

Mindezek megvalósításához eszköz, de egyúttal feladat is a hagyományápolás. A néphagyo-
mánnyal való megismerkedés során elsajátítják a szűkebb, majd a tágabb környezet értékei-
nek, tárgyi emlékeinek, a népi jegyeinek ismeretét, a jeles napok tartalmát, szokásait. Egy-egy 
kiemelt ünnepen cselekvő részesei lehetnek hagyományainknak (pl. szüreti mulatság, far-
sang). Ezek megvalósításához figyelembe vesszük az otthonról hozott tapasztalatokat, számí-
tunk a szülők segítségére, közreműködésére. Hagyományápoló munkánkban évszakonként 
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számba vesszük a természet változásaihoz kapcsolódó hagyományokat, s ha lehet, ezeket a 
gyakorlatban is alkalmazzuk (pl. tavasszal húsvéti locsolkodás, pünkösdölés, időjárással kap-
csolatos szokások, hagyományok, szólások, jóslások; állatokhoz, növényekhez kapcsolódó 
szokások, hagyományok). 

Arra törekszünk, hogy olyan pozitív magatartást, olyan szokásokat, viselkedésformákat 
alakítsunk ki a gyermekekben, amelyek a további életükben is meghatározzák az ember és a 
természet együttélését. A szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív 
érzelmi viszonyuk alakuljon a népszokások felelevenítése útján, beleértve más népek szoká-
sainak megismerését is. 

4. Megadatott számunkra, hogy a ránk bízott gyermekeket végigkísérhettük, nevelhettük 
három éven keresztül. Már a családlátogatások alkalmával tájékozódhattunk a család gyer-
mekeiről és az őket körülvevő környezetről. Ez segítséget adott a csoportban folyó munka 
megtervezéséhez. Sok esetben a szülők úgy jelentkeztek az óvodába, hogy már hallottak 
munkánkról, és szerették volna, ha gyermekük ebbe a környezetbe járhatna. Ezek a gyerme-
kek alkotják a csoport magját, akikre építeni tudunk. 

Minden évben, amikor megkezdődik az ősz, akkor a naptári rendben éljük át az évszakon-
kénti ünnepköröket, jeles napokat. Az ünnepkörök közötti időszakot is kitöltjük, hogy a folya-
matosság meglegyen. A hét egy napját, pontosabban a nap egy részét népzenehallgatással, 
ritmusos mozgással, ritmushangszerek megszólaltatásával, beöltözködéssel (kalap, szoknya, 
kendő, bot) töltjük. Ehhez a „Játék és tánc az óvodában" című hangkazettát használjuk föl. 
Minden ünnepkör előtt megbeszéljük az életkori sajátosságnak megfelelő szokásanyagot. Ezt 
követi a természeti és tárgyi környezetben a hallott dolgok újraélése, a gyermekek ráhangoló-
dása az ünnepre. Hitvallásunk: csak tiszta forrásból szabad meríteni! 

A legnagyobb ünnep számunkra az, amikor karácsonykor és a foglalkozási év végén be-
mutathatjuk a szülőknek önfeledt együttjátszásunkat, az alkalomra készített teremdekoráci-
ót, ruháinkat, tárgyi dolgainkat. Az elmúlt időszakban az emberi életutat kísérő szokások kö-
zül feldolgoztuk a lakodalmat; a közös munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások közül a szü-
retet; a jeles napok sokaságából a tavaszköszöntőt, a kántálást, a lucázást, a betlehemezést, a 
farsangi állatalakoskodást. Ezeken kívül a fonó, a pünkösdölő, a gyermekjátszó, a vásár ke-
rült még a repertoárunkba. 

Néhány konkrét példán keresztül röviden bemutatjuk, milyen tartalommal, értékkel tölt-
jük meg ezeket a szokásokat: 

Lakodalmas (érsi, kisalföldi gyűjtés alapján): Párválasztó dalok, csujogatók, versek, egysze-
rű tánclépések, anya-gyermek kapcsolat, díszlet és kosztüm, lakodalmas tárgyak, népi faze-
kas edények, láda, tükör, étkek, koszorúk, csokrok kötése, festhető népi motívumok gyűjtése. 

Sályi szüret (népi dramatikus játék földolgozása): Szőlőhegy, présház kialakítása. Népi 
használati tárgyak (kereplő, prés) megismerése. Mustkészítés. Szüreti bál helyiségének beren-
dezése, feldíszítése korabeli fénykép alapján. Szüreti bál a Kolompos együttessel, ismerkedés 
népi hangszerekkel, a néptánc alapjaival. 

Karácsonyi ünnepkör - kántálás (kalotaszegi gyűjtés alapján): Karácsonyi dalok, rigmusok, 
jókívánságok összegyűjtése. Szerepek megformálása. Szülők gyűjtőmunkájának segítségével 
kosztümök beszerzése (erdélyi szoknyák, mellények, kucsmák, kendők, kalapok, bekecsek). 
Falusi parasztház berendezése, díszítése, festése népi motívumokkal. 

Farsangi állatalakoskodás (a Napról-napra c. könyv forrásanyagából): Eszközeit (medve-, 
kecske-, gólya-, lóalak) magunk gyűjtötte természetes anyagokból (zsák, szalma, papír, ter-
mészetes színező anyagok) készítettük. Az elkészült állatalakok megelevenítése mozgással, 
hangutánzással, a főbb jellegzetességeik kiemelésével történt, dallal, rigmussal kísérve. A né-
pi tréfálkozással, a szófordulatokkal is megismertettük a gyermekeket. 

Ezekkel a gyermekeknek is megtanítható szokásokkal több tartalmat ad számunkra az ün-
nep. Fontosnak tartjuk, hogy vidéken leélt életünk tapasztalatait, a régi és még élő néphagyo-
mányok, használati tárgyak, népdalok, néptáncok, a nyelvezet (szólások, hasonlatok) szerete-
tét az ünnepkörökbe építve átadjuk a gyermekeknek. 
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