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KOVÁTS DÁNIEL 

A honismeret tanórán és iskolán kívüli 
lehetőségei, formái 

Az „Iskola és honismeret" témakörében már negyedszer szervezünk országos konferenciát. 
Vagyis: amikor erről a témáról szólunk, nem kell az alapfogalmak tisztázásával kezdenünk. A kis-
kunfélegyházi, a miskolci és a szegedi konferenciák után itt, Békéscsabán már annak tudatában 
tanácskozhatunk, hogy formálódóban van valamilyen közvélekedés és honismereti-helytörténeti 
oktatás-nevelés iskolai lehetőségeiről, az ezt segítő könyvekről és munkafüzetekről, a tanító- és 
tanárképzés ezzel kapcsolatos feladatairól. A Honismeret folyóiratban már harmadik éve önálló 
rovat segíti a nevelőket a tapasztalatok közzétételével, emellett újabb és újabb segédkönyvekkel, 
tankönyvekkel, munkafüzetekkel ismerkedhettünk meg. Az egyik legújabb Kissné Király Piroska 
„tankönyvcsaládja"; az 5. osztályos után idén megjelent a 6. osztályos tankönyv és munkafüzet, 
nyomdában van a tanárok számára készült „iránytű".1 Megindult, pontosabban: tudatosan folyta-
tódott valami, aminek következményeként a hely- és népismeret újra szerves része lett sok-sok is-
kola pedagógiai programjának. 

Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy minden rendben van, hiszen ennek a nevelési területnek 
mind a jelentőségéről és szerepéről, mind formáiról és módszereiről ismételten szólnunk kell, 
hogy segíthessük az iskolai gyakorlatot. Az „Iskola és honismeret" konferenciasorozat nem elő-
írásokat fogalmaz meg. hanem megoldási változatokat tár fel; nem szabványosításra törekszünk 
tehát, hanem az alkotóerők felszabadítására. S ha az alapkérdések tisztázásán túljutottunk is az 
évek során, nem árt tanácskozásunk elején szemléletünk legfőbb meghatározó elemét felidézni, 
mert ez megszabja gondolkodásunk irányait jelen konferenciánk témájáról. Mai tanácskozásunk 
legfontosabb tétele minden bizonnyal az lehet (ha a korábbi konferenciák tanulságait elfogad-
juk), hogy a hon- és népismeret nem csupán egy iskolai tantárgy a többi között, hanem olyan komplex 
tudás- és képességterület, amelynek elemei több szaktárgy keretei között jelennek meg, és amely e hely-
zetéből és jellegéből következően integráló erő lehet az embernevelésben. 

Vegyük sorra e tétel négy összetevőjét! Észre kell vennünk, hogy valamennyi túlmutat a tanóra 
keretein, sőt kaput nyithat az iskolán túli világra is: 

1.A hon- és népismeret nem csupán „tantárgy". Bár a közoktatás 5. és 6. évfolyamán a Nemzeti 
Alaptanterv lehetőséget ad ilyen tantárgy szervezésére, ez a stúdium elsősorban néprajzi ismere-
teket ad, s nem fedi a honismereti tudás teljes körét. Honismereti nevelésnek azokon az évfo-
lyamokon is helye van, ahol az nem összpontosítható ilyen elnevezésű tanórákba. Tehát beépül a 
többi iskolai tevékenységformába mind a tanórai, mind a tanórán kívüli szervezeti egységekbe. 

2. A hon- és népismeret tudást ad és képességeket fejleszt. Gondoskodni kell tehát arról, hogy is-
meretelemei tervszerűen megjelenjenek a szaktárgyak anyagában, s hogy mód és alkalom nyíljon 
a tanulók számára olyan tevékenységi formákra, amelyek a tudás alkalmazására késztetik, képes-
ségeit gyarapítják. 

1 Kissné Király Piroska tankönyvcsaládjának megjelent füzetei: a) Hon- és népismeret 5. „A" változat, 
2001. 80 old.; b) Hon- és népismeret 5. „A" változat. Munkafüzet. 2001.48 old., c) Hon- és népismeret 6. 
„A" változat. 2002.80 old.; d) Hon- és népismeret 6. „A" változat. Munkafüzet. 2002.40 old. Valamennyi 
a Bíbor Kiadó gondozásában jelent meg Miskolcon. 
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3. Komplex jellegű ismeretkörről van szó, tehát több szakterület keretei között találhatók a hon-
ismeret tudásegységei. Az anyanyelvi nevelés, az irodalom- és történelemtanítás, a földrajz, a bio-
lógia (természetismeret), a technika, az ének, a testnevelés egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
tanulók árnyalt képet alkothassanak magukban honunk és népünk történeti, etnikai jellemzőiről, 
életviszonyairól, sajátos kultúrájáról. 

4. A hon- és népismeret integráló szerepet tölthet be a nevelésben, állítjuk mi, akik tapasztalatokat 
szereztünk már erről. Épp a hiteles magyarságkép kialakítása teszi lehetővé, hogy a táj és nép, a 
történeti fejlődés, az életmód és a termelési kultúra ismerete, az irodalmi, a vizuális, a zenei mű-
veltség és hagyománykincs egységbe rendeződjön az ifjúi tudatban. Ez az egységes, rendszerré 
kristályosodó kép hiányzik ma nagyon, és ez nehezíti az ifjúság tájékozódását a modern élet kihí-
vásai között. Mivel a hon- és népismeret nem tantárgy, továbbá mivel képességek fejlesztését 
igényli, és mivel több szakterületet integráló komplexitás jellemzi, nagyon természetes formája a 
tanórán kívüli szerveződés, elsősorban a szakkör (önképzőkör). 

E konferencia a címében a honismeret „tanórán kívüli" lehetőségeire utal, a programba vett 
előadások azonban tovább tágítják a kört, hiszen több olyan téma kerül terítékre, amely nemcsak 
a tanórán, hanem az iskola falain is túl mutat. Célszerű, hogy tudatos megkülönböztetést tegyünk, 
hiszen: mások a feladatok, a keretek, a szereplők, a módszerek az iskolán belüli alkalmak kihasz-
nálásakor, mint az iskolán kívüli honismereti-helytörténeti munkában. Az előbbiben az intéz-
mény pedagógiai programja a szabályozó erő, az utóbbiban viszont mind az egyén, mind a társa-
dalom részéről speciálisabb motívumok hatnak. A pedagógiai, szakmódszertani irodalom is kü-
lönbséget tesz a tevékenységek e két területe között. 

A határvonal olykor elmosódik, de többnyire könnyen megvonható. Egy országos vetélkedőn 
ki kell lépni az iskola falai közül, de ha a felkészülés szerves része az ottani szakköri tevékenység-
nek, mégsem számít iskolán kívüli alkalomnak. Honismereti tábort szervezhet az iskola is a maga 
érdeklődő diákjai számára, de szervezhet a múzeum is, hogy az ifjúságot bevonja néprajzi vagy ré-
gészeti feltáró munkájába. Az utóbbi kívül esik az oktatási intézmény kompetenciáján. Sőt: meg-
hirdethet tábort egy üzleti alapon álló vállalkozás is, amely változatos nyári vakációt ígér a jelent-
kező diáknak természetjárással vagy a falusi élet néhány velejárójának bemutatásával. A cserké-
szet kapcsolódhat egyetlen oktatási intézményhez, de szerveződhet iskolaközi, egyházi alapon is. 

Tehát: az „iskolán kívüli" jelző nem egyszerűen a helyszínben mutatkozó különbségre utal, ha-
nem az iskolától függetlenül kitűzött célok követését, eltérő szervezeti formák alkalmazását jelenti. 
Egy olyan iskolai szakkör, amely foglalkozásait a múzeumban tartja: tanórán kívüli, de nem isko-
lán kívüli tevékenység. Egy televíziós vetélkedőn való részvétel viszont iskolán kívüli alkalom ak-
kor is, ha annak megrendezéséhez iskolai helyszínt bérelnek. A honismereti mozgalom szempont-
jából valamennyi formával foglalkozni kell, de az iskola szemszögéből nézve azokat az alkalmakat 
kell rendszerbe foglalni, amelyekre kiteljed tudatos nevelőmunkája. Konferenciánk jellegéből 
adódóan most az iskola felől kell közelítenem a honismerethez. 

Több iskolában megkezdődött a hon- és népismeret tanítása, tehát ez a stúdium helyet kapott 
az órarendben. Az ebben közreműködő pedagógusok sem mondanak azonban le arról, hogy - tá-
gítva a félévi 18 óra lehetőségeit - tanórán kívüli feladatokkal gazdagítsák lehetőségeiket. Példa-
képpen Kissné Király Piroska 6. osztályosok számára készült legújabb munkafüzetéből idézek né-
hány feladattípust, amelyek a tanított témakörhöz kapcsolódnak, s bővítik a tanórai ismeretszer-
zést: 

- Rajzold le falun élő ismerős vagy rokon udvarának alaprajzát, benne a gazdasági udvar épü-
leteivel! 

- Gyűjts képeket vagy készíts rajzokat gabona- és kukoricatárolókról! 
- Gyűjts közmondásokat a haszonállatokkal kapcsolatban! 
- Ha vidéken élsz, ragassz az albumodba képeslapot vagy fotót településedről! 
- Milyen üzemek találhatók városodban, amelyeknek a nyersanyaga búza! 
- Kutass családod fényképalbumában, keresd a kenderfeldolgozás, a szövés-fonás emlékeit! 
- Készíts riportot olyan ismerősökkel, esetleg déd-, nagyszüleiddel, akik még emlékeznek a fo-

náshoz, szövéshez vagy fonóházhoz kötődő szokásokra, hagyományokra! Jegyezd le! 
- Érdeklődj szüléidtől, nagyszüleidtől, milyen gazdálkodáshoz kapcsolódó ünnepi népszokáso-

kat ismertek az ő gyermekkorukban! Ha tudsz, gyűjts fotót ezekről és ragaszd az albumodba! 
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- Végezz összehasonlítást! írj a tankönyv segítségével egy listát a 16 év alatti gyerekek köteles-
ségeiről, és gyűjtsd össze az általuk végzett feladatokat, házi-, valamint kerti munkát! 

- Tervezz meg egy komatálat! Ha neked kellene vinni, mit főznél? Keress a szakácskönyvből 
ételrecepteket! 

- Tanuljátok meg valamelyik pünkösdi népszokást! 
De nemcsak azért lépünk ki a tanóráról, hogy tágítsuk a tanítói aktivitás tanórai lehetőségeit, 

hanem, mert vannak olyan szervezeti megoldások és tevékenységi formák, amelyek tudatosan 
tanórán kívüli célzatúak. Közülük talán a legtipikusabb a szakkör, hiszen a hon- és népismeret is-
kolai jelentése a tanórákon kívül a legeredményesebben egy tervszerűen működő szakkör formá-
jában valósítható meg. Egyrészt azért, mert szervezett és tervszerű munkálkodást tesz lehetővé, 
másrészt mert egyéni és közös tevékenységformák egyaránt alkalmazhatók benne. Hátránya, 
hogy csak az önkéntes jelentkezőket vonja be tevékenységi köreibe, előnye viszont, hogy intenzív 
munkára kínál lehetőséget. Az iskolai szakkör haszna, hogy része az intézményi nevelőmunka 
rendszerének, de sikerrel működhet ifjúsági szakkör az iskolától függetlenül is (pl. művelődési 
házban, múzeumban, könyvtárban). Álprobléma lenne arról vitatkozni, melyik előnyösebb, hi-
szen mindkettőnek vannak kiváló lehetőségei. Magam most - értelemszerűen - az iskolai szak-
kört állítom figyelmem középpontjába, abból ugyanis levezethetők a tanórán kívüli egyéb lehető-
ségek. Nem kell teljességre törekednem az áttekintésben, hiszen konferenciánk programjában 
előadótársaim ezekre a formákra részletesebben kitérnek. 

A szakkör nálam most gyűjtőfogalomként szerepel. Többféle típusa van, s elnevezésében is, ér-
deklődési körének, tartalmának kijelölésében is egymástól egészen különböző alakot ölthet. A 
közös alap többnyire a helyismereti-helytörténeti tematika. A mai iskolai gyakorlatban a termé-
szetjáró körtől a felsőfokú tanulmányokra felkészítő tudományos diákkörig sokféle honismereti 
jellegű, tanórán kívüli csoportosulás működik. Sok helyen alakítanak egy-egy tudományág elmé-
lyültebb megismerésére szolgáló (történelmi, irodalmi, földrajzi, néprajzi) tantárgyi köröket, 
amelyek azért honismereti jellegűek, mert bennük a helyi adottságok és hagyományok kerülnek a 
középpontba, de működnek környezetismereti vagy éppen népdalgyűjtésre szakosodó szakkörök 
is. Sajátos szerepüket akkor tudják betölteni, hajói körülhatárolt tematikával tervszerűséget visz-
nek munkájukba, s tág teret képesek nyitni az egyéni és csoportos öntevékenységre. 

A honismereti szakkör két legerősebb motivációs tényezője: a résztvevők közös érdeklődésén 
alapuló önkéntes társulás, valamint a változatos munkaformákból fakadó sokszínűség. 

A szakkörben is érvényesül a tanári irányítás, mégpedig az ismeretközvetítésben, a módszerta-
ni segítségnyújtásban, a teljesítmények értékelésében. De kialakítandó egyfajta önkormányzati-
ság a működési rendben. Ha a hajdani önképzőkörök szervezeti hagyományait elevenítjük fel, ak-
kor a tanárelnök mellett az ifjúsági elnök, a titkár, a jegyző, a szerkesztő, a technikus, a pénztáros 
osztozik a feladatokon, s alkalmi megbízatásokat kapnak a tagok. A szakkörben végzett tevékeny-
ségnek négy területét kell számba vennünk, ezekbe sorolható a teljes cél- és tevékenységrendszer. 
E négy terület elemei: 

1. Az alap a szakköri foglalkozás (amely leginkább hasonlít egy tanórára). 
a) Elméleti képzés folyik benne: az iskolai tananyagot kiegészítő történeti ismereteket (pl. 

helytörténet, néprajz, művelődéstörténet) nyújt a tanár, egy-egy beszámolóra vállalkozó szakköri 
tag, esetleg egy meghívott előadó. Része ennek az alapozó ismeretszerzésnek a módszertan elsa-
játítása (pl. forrásfeltárás, forráskritika). 

b) Gyakorlati ismeretekhez jut a szakköri üléseken a tanuló több vonatkozásban is. Megismer-
kedik az anyaggyűjtés technikájával (írott adatok felkutatása; az adatközlőkkel való foglalkozás; 
jegyzetelés, a tárgyszerű leírás elsajátítása; a kép, a térkép, a tárgyi gyűjtés gyakorlata). Eligazítást 
kap a föltárt anyag rendszerezéséhez, egy téma logikus feldolgozásához. Megtanulja (tökéletesíti) 
a technikai eszközök kezelését, felkészül a fényképezésre, videózásra, rajz készítésére, a hangfel-
vételre, kottázásra. 

2. A szakkör azonban terepmunkát is végez. 
a) Tagjai „látó út"-ra (tanulmányútra) mennek, hogy megismerkedjenek a világgal. 
b) Gyűjtőútra indulnak, hogy egyéni témájukhoz tényanyagot keressenek, vagy kisebb csoport-

ban munkálkodjanak bizonyos adatok, emlékek, tárgyak összegyűjtésén. 
c) A szakkör tábort szervezhet, mind a „terep" eredményesebb bejárása, megismerése érdeké-

ben, mind a gyűjtés sikere céljából. 
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d) Egyéni és csoportos feladatok teljesítésére a szakkör tagjai ellátogatnak a közgyűjtemé-
nyekbe. Megismerkednek a levéltár, a könyvtár, a múzeum feladataival, állományával. 

3. A szakköri munka egyéni feladatok vállalásával teljesül ki. 
a) A tagok önkéntes jelentkezése alapján hozzájuk nehézségi fokban, érdeklődési körben kö-

zel álló egyéni témát választhatnak, feltárják annak irodalmát, és elméleti meg gyakorlati alapis-
mereteik birtokában megismerik témájuk tartalmát. 

b) A beszámoló készítése arra nyit lehetőséget, hogy a tanuló képes legyen témájának megis-
mert tartalmát mások számára is átadhatóvá formálni. Az átadás történhet szóban (pl. szakkör-
ben, iskolarádióban), valamint írásban (pl. az iskolai újságban, a szakköri faliújságon). 

c) Pályamű elkészítése jelentheti az egyéni feladatvállalás csúcsát. 
4. A szakköri tevékenység része az is, amikor kiállunk a nyilvánosság elé. Azért célszerű erre is 

vállalkozni, mert ezáltal számot adhatunk arról, amit végeztünk, továbbá alkalmat találunk arra, 
hogy valamit visszaadjunk a közösségnek, amelytől ismereteinket szereztük. Ennek főbb formái: 

a) Ünnepély (egy jeles helyi évfordulón), színpadi bemutató (pl. egy népszokás feldolgozásá-
val) az iskola, a település tájékoztatására. 

b) Vetélkedő, amely - különböző szinteken és nehézségi fokozatban - egyénileg vagy csapat-
ban szervezhető. 

c) Kiállítás (muzeális gyűjtemény) létrehozása a gyűjtött tárgyak (képek) megszólaltatására, az 
elsajátított szakmai és technikai képességek birtokában. 

d) Szakköri kiadvány (újság, krónika, tematikus füzet, könyv) összeállítása és megjelentetése. 
Ebben megnyilatkozik a nyelvhasználati képesség, a szakmai felkészültség mellett a technikai rá-
termettség is (pl. szerkesztés, szövegszerkesztés, korrigálás, képszerkesztés). 

Lám, a fenti vázlatos áttekintésben a szakkör kapcsán érintettünk szinte minden tanórán kívü-
li, sőt iskolán kívüli formát. A szakköri munka megelőzhet egy másik munkaformát úgy, hogy elő-
készít arra (pl. vetélkedőre, pályamű írásra), illetve követhet egy korábban alkalmazott formát 
(pl. egy kirándulás eredményeinek feldolgozása céljából). 

Az is kitűnhetett a szakköri munka elemeinek számbavétele nyomán, hogy kevés olyan téma-
kör létezik, amely a honismeretnél komplexebb, sokszínűbb tevékenykedésre nyitna lehetőséget, 
s amelyben elmélet és gyakorlat ilyen változatossággal egészítené ki egymást. Ezért emelhetjük ki 
a honismereti munka személyiségfejlesztő hatását, aminek az iskolás korosztályok vonatkozásá-
ban kiemelt jelentősége van. A honismeret tanórán kívüli formái a tehetségnevelés kiváló alkal-
mai. Emellett - tapasztalataim birtokában állíthatom - a szerényebb képességű tanuló számára is 
sikerélményt ígérnek. 

Többünk mestere, Végh József 1942-ben azt írta: „A táj- és népkutató munka a nemzeti, állam-
polgári és társadalmi nevelést mélyíti el; felfedi a magyar sorskérdéseket, és azzal, hogy részben 
be is vezeti vizsgálatukba az ifjúságot, új magyar tudományos élet megteremtését segíti elő tudo-
mányos kutatóanyag és rendszer tekintetében egyaránt." Ma - sajnos - nem merünk ilyen opti-
mizmussal fogalmazni. Talán azért nem, mert be kell vallanunk, hogy 60 év múltán is időszerű 
(mert megoldatlan) az akkor megfogalmazott követelmény: „A nemzeti műveltségtartalmat, a 
nemzeti hagyományt, a felső és középosztály úgynevezett magas műveltségét, a nemzetközi műve-
lődés vívmányait a középiskola eddig is átadta, de a jövőben el kell fogadnia a néphagyományt is, 
mert ez is fontos tartozéka a nemzeti műveltségnek. (...) Behatóan, az eddigieknél alaposabban 
meg kell ismertetnünk a tanulókkal e hagyományok hordozóját, a népet és a magyar élet színhely-
ét, a magyar földet, továbbá a kettőjük kölcsönös hatásából létrejövő művelődési értékeket. (...) 
A legújabb kor története (...) megtanított arra, hogy az egyik legfontosabb nemzetfenntartó erő 
az önálló népi-nemzeti kultúra." 

Ezeket a szavakat csak aláhúzni lehet ma, amikor a remények szerint hamarosan megtörténik 
hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozása. Széles körben tudatosítani kellene, hogy a fel-
készülési folyamatban nemcsak jogharmonizációra, gazdasági megerősödésre, hatékonyabb kör-
nyezetvédelemre van szükség, hanem népi-nemzeti kultúránk megerősítésére is, hogy méltó he-
lyet teremtsünk a magunk számára az egyesült Európában. 

Mivel is zárhatnám gondolataimat mással, mint azzal a biztatással: keressük együtt és tovább 
azokat a formákat és lehetőségeket, amelyek segítségünkre vannak a honismeretben, a magyar 
néphagyományokban rejlő mély erkölcsi és pedagógiai értékek kiaknázásában, azonosságtuda-
tunk erősítésében! Az iskolai oktatás keretében éppúgy, mint az iskolán kívüli színtereken. 
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PÁJER IMRE 

A honismereti táborok szerepe, szervezése 
A honismeret-helytörténet tanórán kívüli lehetőségei közt jelentős szerepe van a honismereti 

táboroknak, amelyek a szakkör mellett kiemelt helyet foglalnak el a diákok nevelésében. A tábo-
rok célja a hon egy kis szeletének megismertetése, a konkrétumokon keresztül a hazához való kö-
tődés erősítése. Nem jövendő régészeket, történészeket, néprajzosokat, történelem-, illetve ma-
gyartanárokat kívánunk képezni, ahogy ezt Lukács László néprajzkutató is megfogalmazta nyilat-
kozatában.1 

A tábor - még a „bejáró" tábor is - viszonylag rövid időszakban (egy-két hét), koncentráltan 
hat a résztvevőkre. Nem heti néhány órában, hanem folyamatosan működik bennük a tanuló és 
„tanár" közti kapcsolat. (Nem véletlen a tanár idézőjelbe tétele, ugyanis ebben a viszonylatban ta-
nár például a fazekas is, aki mestersége fogásait mutatja be, illetve lehetővé teszi azok kipróbálá-
sát.) 

A táborok alkalmat nyújtanak arra, hogy a résztvevők - a választott témának megfelelően -
személyes tapasztalatokat gyűjtsenek. Ezek a tapasztalatok nemcsak a kutatott témára vonatkoz-
hatnak, hanem a kapcsolatteremtésre, az együttműködés fejlesztésére, a beszélgetés irányításá-
nak elsajátítására (pl. ne kalandozzon el az adatközlő) és a másik ember megismerésére, ami oly 
fontos a tizenévesek számára. 

Egy tábor élete természetesen nem csak foglalkozásokból áll, különösen nem a bentlakásoso-
ké. Szükség van a szabadidős programokra - kirándulásokra, sportversenyekre, vetélkedőkre, sőt 
egy-egy jó beszélgetésre is. A teljesen vagy részben önellátó táborokban további olyan feladatok 
hárulnak a résztvevőkre (takarítás, főzés, mosogatás), melyek többségét a mai családokban a szü-
lők végzik, s ritkán vonják be a gyermekeiket. 

Évi 30-35 tábort támogat a Honismereti Szövetség2, de nem ennyi az ismert honismereti tábo-
rok száma, hisz egy részüket a Szövetség keretein kívül szervezik, másik részük pedig a megsze-
rezhető támogatások miatt gyakran nevezi másképp magát, például: tánctábor, kézművestábor 
stb. 

A táboruk típusai 
Sokféle csoportosítás lehetséges. Közülük kettőt emelek ki, az egyik a résztvevők életkora sze-

rinti, a másik a tartalmi tevékenység szerinti felosztás. 
A különféle korosztályok - általános iskolás, középiskolás, főiskolás - életkori sajátosságaik-

nak megfelelően a téma más-más megközelítését igénylik. Nem kell magyaráznom, hogy egy alsó 
tagozatos gyermek a játékos, a munkáltató foglalkozásokon érzi jól magát, míg egy középiskolás 
már az önálló, egyedül vagy csoportosan végzett feladatokban, feltáró-kutató munkában vesz 
részt szívesebben. 

Tartalmi szempontból nézve is többféle tábor működik. Elsőnek a tematikus táborokat emlí-
tem. Itt egy-egy témához kapcsolódnak az előadások, gyakorlati foglalkozások, kulturális progra-
mok. Ilyen volt például 2000-ben a Békés Megyei Honismereti Egyesületnek A csodaszarvas nyo-
mában című millenniumi gyermektábora.3 

Gyakori az ún. munkáltató tábor. Ezeknél egy-egy működési terület, tevékenységi forma játssza 
a főszerepet, például a néptánc, a zene stb. Előfordul, hogy egy-egy kismesterség áll a program 
középpontjában, amikor még élő, vagy már háttérbe szorult foglalkozással ismerkednek meg a 
résztvevők (pl. szövés, nemezelés). Néha ez a típusú tábor nem marad meg egyetlen mesterség-
nél, hanem a kézművesség több ágában próbálhatják ki tehetségüket az érdeklődők. A kónyi álta-
lános iskola már több éves múltra visszatekintő kézműves táborában agyagozás, nemezelés, fonás 
(vessző, gyékény, szalma), szövés, csuhézás, bőrözés, batikolás, tojásfestés, gyöngyfűzés és tűzzo-
mánc készítés szerepel. 

1 „Nem honismereti szakembereket neveltünk, érzelmi töltést adtunk nekik" - A huszonöt éves ifjúsági 
táborozásról beszélget Lukács László néprajzkutatóval Halász Péter. Honismeret 2000. 3. 93-96. old. 

2 Tíz éve erre még volt mód, ma már nincs rá lehetősége. (Szerk.) 
3 A csodaszarvas nyomában - módszertani füzet. (Szerk.: Fabulya Lászlóné). Karácsony János Megyei 

Honismereti Egyesület. Békéscsaba 2000. 52 old. 
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A néprajzi és (vagy) helytörténeti gyűjtőtábor már inkább az idősebb - középiskolás - korosztály-
nak szervezhető. Ók már képesek - szakemberek útmutatásával, tanári irányítással, kérdőívek 
használatával - egy-egy kisebb falu vagy településrész hagyományait, szokásait, történetét, lakói 
egykori életmódjának emlékeit felgyűjteni. Az ismeretanyag mellett esetenként a tárgyi gyűjtés is 
szóba kerülhet, ha az összegyűjtött anyag elhelyezéséről, helyi bemutatásáról, megőrzéséről tu-
dunk gondoskodni. Példa erre a Szanyi Helytörténeti Gyűjtemény, vagy a Nagymegyeri (Velky 
Meder) Magyar Tájház. Mindkettő a Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület nem-
zetközi diáktáborának munkáját dicséri.4 

Sokszor összemosódnak a tipizálás határai. A győri Hild József Építőipari Szakközépiskola 
szakkörének nyári tábora Józsa Tamás tanár úr vezetésével évente felméri egy-egy falu népi építé-
szeti emlékeit, s elkészíti az épületek pontos rajzait. Munkáltató, vagy inkább néprajzi a táboruk? 
Itt a kétféle tevékenységi kör együtt van jelen. Az összetettség jellemzi az országjáró táborokat, 
ahol a haza történeti, néprajzi és természeti értékeivel ismerkednek a résztvevők. A „komplexi-
tás" (néprajz, történelem szociológia) mutatkozott meg Békés megyében „A térség, amiben élünk" 
címmel 1997 és 1998-ban rendezett ifjúsági interetnikus kutatótáborban is.5 

A táborok szervezése6 

A táborok szervezői általában azok közül kerülnek ki, akik már valamilyen szinten foglalkoz-
tak, illetve foglalkoznak a honismerettel: iskola, szakkör, honismereti, közművelődési vagy helyi 
egyesület, könyvtár, közművelődési intézmény, múzeum, gyűjtemény stb. Ezekben találhatók 
meg azok a személyek, akik terveznek, pályáznak, szerveznek, vezetnek, s az adódó feladatokat 
elvégzik. 

Első lépés a tervezés: mit kívánunk elvégezni, kikkel, kiknek, mennyiért? Meg tudjuk-e terem-
teni a tábor anyagi feltételeit? Üzleti alapon bonyolítjuk (minden költséget a résztvevők fizet-
nek), vagy támogatókra próbálunk szert tenni? Akad-e olyan intézmény, amely költségvetésében 
felvállalja céljainkat, vagy minden kiadásunkat pályázatokból, szponzorok támogatásaiból, illetve 
a résztvevők hozzájárulásából fedezzük? Csak az anyagi kérdések ismeretében, azaz a kiadásaink-
nak legalább 60-70%-os fedezettségében állhatunk neki a szervezőmunkának. Ekkor már szinte 
biztonsággal szervezhetünk, bár a mai döntési gyakorlat miatt gyakran előfordul, hogy több pályá-
zatunk eredményét már csak a tábor után tudjuk meg. 

Fontos a vezetők kiválasztása. Előnyös, ha a tábor vezetője, a szaktanácsadók, a csoportveze-
tők maguk is művelik a honismeret valamelyik szakterületét. A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Honismereti Egyesület diáktáborában gyakorlat, hogy mindig van egy-két olyan csoportvezető 
(főiskolás, egyetemista vagy frissen végzett fiatal), aki a korábbi évek táboraiban még diákként 
vett részt. Életkoruknál fogva közelebb állnak a tanulókhoz, s ennek számtalan előnye van, mint 
ahogy annak is, ha sikerül a vezetők közé helyben élő személyt megnyerni. 

A helyszín kiválasztása is jelentős feladat azoknál a táboroknál, melyeket nem állandó helyen, 
azonos intézményben szerveznek meg évről-évre. Gyakorlatomban fontosnak tartom, hogy sok-
színű, fogadókész települést keressünk. A helyszín egy gyűjtő-kutató tábor esetében döntően 
meghatározza az elvégzendő munkát. Más és más hagyományokat találunk például egy egykori 
nemesi-, vagy egy jobbágyfaluban. Szerepet játszik a technikainak tűnő feltételek megléte is: a 
szállás, az étkezés, valamint a fürdés lehetősége. Már ebben a szakaszban fel kell venni a szemé-
lyes kapcsolatot a szóba jöhető település vezetőivel (polgármester, iskolaigazgató, plébános vagy 
lelkész), hisz ők ismerik legjobban lakóhelyüket. Legtöbbször konkrét javaslataik is vannak arra 
nézve, hogy kiket keressünk fel, az egyes kérdések megoldásában kire számíthatunk. Ez egyben 
első lépés is a helyiek támogató megnyerésére. Gyakran igényeiket is megfogalmazzák arról, hogy 
mely területeken kellene kutatómunkát végeznünk. 

4 Jászberényi Ferencné: A „Szülőföldünk" Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület. Honisme-
ret 1997. 3. 91. old. 

5 A térség, amiben élünk. Szerk.: Jároli József. Karácsony János Honismereti Egyesület. Békéscsaba 2000. 
119 old. 

6 A táborok szervezésével kapcsolatos megállapításaimnál saját tapasztalataimra támaszkodom. 1983-tól 
nyolc éven keresztül vezettem Csorna város középiskolás diákjai számára honismereti táborokat a Rá-
baközben. 1995-től bekapcsolódtam a „Szülőföldünk" Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egye-
sület Nemzetközi Honismereti Diáktáborának munkájába. Ott előbb csoportvezetőként, majd 1998-tól 
táborvezetőként dolgoztam, illetve dolgozom. 
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A résztvevők kiválasztása sokféle módon történhet. Talán legegyszerűbb a jelentkezés. Ez csak 
akkor okozhat gondot, ha több, vagy ha kevesebb a jelentkező a tervezett létszámnál. Előzetes fel-
adat elkészítéséhez, megoldásához is köthetjük a részvételt. így már a tanuló munkáját megismer-
ve válogathatunk. A Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesületnél kialakult gyakorlat 
szerint a Kisfaludy Napok Diákfesztivál honismereti pályázatának legeredményesebb résztvevőit, 
illetve az előző évben már kiváló tábori munkát végzőket hívjuk meg táborunkba. Az utóbbiaknak 
rendkívül fontos szerepük van a tábori hagyományok átörökítésében. 

A tábor közvetlen előkészítése a terepbejárással kezdődik. Ennek során kell tisztázni többek 
között olyan kérdéseket is, mint például a közlekedési lehetőségek, fénymásoló használata stb. Itt 
most csak egy, az ellátással kapcsolatos részterület tennivalóit mutatom be: mikor nyitnak, illetve 
zárnak a boltok, mit lehet bennük venni, mikor és milyen friss árut kapnak, előre kell-e a kenyeret 
megrendelni, hol lehet venni mobiltelefonba feltöltőkártyát stb. 

A vezetők mellett fontos a helyiek megnyerése, hisz egy-két hétig lakói leszünk a településnek, 
részesei az életének, sőt mi leszünk a „téma". Általában a helyben szokásos módon (plakátok, 
hangosbemondó, kisbíró), illetve a megyei lapban előzetes hírként közzétesszük jövetelünket, cél-
jainkat. Ez segít abban, hogy ne fogadjanak gyanakodva, ne nézzenek házalónak bennünket. Fon-
tos a köszönés! A városi diákok ettől már teljesen elszoktak, falun pedig ezt még nagyra értékelik. 
Szinte mindig visszajelzik, hogy „jó köszönő" táborozóink vannak. Azért, hogy a település lakói-
nak bepillantása legyen munkánkba, meghívjuk őket programjainkra, hisz azok egy része - főleg 
az előadások - nyilvánosak. Néhányan el is jönnek. 

Ugyancsak az előkészítő munka része a foglalkozásvezetők, előadók, közreműködők (pl. mű-
vészeti csoportok) felkérése, az időpontok, az utazási körülmények pontos rögzítése. 

Az előkészületekhez viszonyítva maga a tábor szinte már kész „üdülés". „Csak" a programot 
kell a helyzetből adódó rugalmassággal végrehajtani, a manuális, illetve gyűjtő-kutatómunkát el-
végezni, a kész anyagot rendszerezni, a munkát értékelni, s végül az elért eredményt a helyieknek, 
a támogatóknak bemutatni. 

NÓVÁK LÁSZLÓ 

A falumúzeum-múzeumház szerepe a 
hagyományőrzésben és a közművelődésben 

A nagy múzeumalapítások kora lejárt, gondolhatnánk. S valóban, olyan múzeumi gyűjtemé-
nyek, mint a Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Nemzeti Galéria, tehát komplex gyűjte-
mények létrejötte ma már szinte elképzelhetetlen. A reformkor hajnalától kezdődően, fokozato-
san érlelődtek egy-egy magángyűjtemény darabjaiként, s váltak egész múzeumi közkinccsé, a 
nemzeti kultúránk szilárd fundamentumává. 

A nemzeti komplex gyűjtemények keletkezésének ideje lejárt, s mégis, napjainkban a múzeu-
mok keletkezésének, illetve gyűjtemények kialakulásának reneszánszát éljük. Pest megye előkelő 
szerepet játszik e mozgalomban. Csak gondoljunk Szentendrére, ahol az utóbbi tíz esztendőben 
gomba módra szaporodtak a képzőművészeti gyűjtemény-múzeumok: a Kovács Margit, Czóbel 
Béla, Barcsay Jenő, Kerényi György, Kmetty János, Amos Imre és Anna Margit életmű-kiállítások. E 
szakmai gyűjtemények egyfelől jelzik azt a társadalmi igényt is, hogy a festészetben oly jeles helyet 
elfoglaló Szentendre közszemlére bocsássa alkotóinak művészetét. Tehát Szentendre, a képző-
művészeti múzeumközpont szerepét tölti be, országos jelentőséggel. 

Egy-egy városban találhatók helytörténeti, néprajzi, régészeti jellegű régi gyűjtemények, ame-
lyek egy-egy közigazgatási körzet vagy táj központ múzeumi feladatát töltik be. Ilyen Pest megye 
déli részén Nagykőrös és Cegléd, de Ráckeve is hasonló szerepkörrel rendelkezik. E múzeumi 
gyűjtemények valóságos kis nemzeti múzeumoknak tekinthetők, kicsiben őrzik és mutatják 
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egy-egy kisebb-nagyobb terület komplex szakági anyagát, sajátosságait. Természetesen, e múzeu-
mok nem rendelkeznek teljes tárgyegyüttesekkel. Valójában mit is jelent ez? 

Az elmúlt időszakban kettős iránya volt a múzeumi gyűjtőmunkának. Egyrészt csak az értékes 
tárgyakat (pl. a régészetben az arany-ezüst, s mutatós bronz leleteket) igyekeztek őrizni, illetve 
gyűjteménybe helyezni. Tehát a kincsképző erők hatottak erőteljesebben (pl. a debreceni Dé-
ri-gyűjtemény). Másrészt a kuriózum jellegű tárgyak felé fordult az érdeklődés. Pl. a néprajz terü-
letén azok a mutatós, díszes, hatásos tárgyak kerültek az érdeklődés homlokterébe, melyek nép-
művészeti értéke, érdekessége megragadta az embereket. Ennek illusztrálására jó példa a nagy-
kőrösi múzeum is. Egy-egy lelkes magángyűjtő páratlan értékű anyagot szedett össze, melyek -
szerencsére! - a múzeumba kerülhettek: ezek között említhetjük meg a XIX. századi páratlan 
szépségű borotvatokokat, guzsalyokat, cserépedényeket, s festett bútorokat (székek, padok, szek-
rények) s vésett kelengyés ládákat. 

A régi idők múzeumszervező és -teremtő akarata elsődlegesen a látványt, a vonzalomkeltést 
tartotta fontosnak, ami természetesnek is tekinthető. Amíg a szekér, kocsi, fagerendelyes eke, 
vontatólánc, szénavágó és folytathatnánk tovább vég nélkül a felsorolást, mindennapi, közönsé-
ges használati tárgy volt, nem számíthatott különösségnek, múzeumi látványnak. Értékét csupán 
a munkaeszköz gazdasági jelentősége, nélkülözhetetlensége határozta meg. Ha viszont az eke va-
sába díszes mesterjegyet ütöttek, díszítették a szénavágót, már avult érdekességgé változott a tú-
róeke, a megőrzés védelme rájuk is kiterjedt, bekerültek múzeumi gyűjteményekbe. 

A városi táj múzeumok gyűjteményének anyagába tehát többségében értékes és érdekes, mu-
tatós tárgyak kerültek be. Az 1950-es évektől változott meg alapvetően a helyzet e tekintetben. 
Felszámolták a hagyományos paraszti kisárutermelő gazdálkodást, úgyszintén a kézműipar társa-
dalmi megítélése is megváltozott. Tömegével váltak szükségtelenné a régi termelőeszközök, s így 
mód nyílott arra, hogy tudatos, tudományos alapokon álló munkával fejlesszék a törvényekkel 
meghatározott tevékenységű múzeumi gyűjteményeket. így vált lehetővé, hogy a hagyományos 
paraszti termelés eszközanyaga egyre jobban kiegészüljön kevéssé díszes, vagy dísztelen tárgyak-
kal, eszközökkel, reprezentálva a munka, a tevékenység folyamatát, bizonyos szakmák lehető tel-
jesebb szerszámanyaga őrizze a kisipar termelőfolyamatát. 

Az utóbbi években hangsúlyozottan előtérbe került az életmódkutatás is: azaz, nemcsak egyes 
termelési folyamatok eszközanyagát (pl. gabonatermesztés, szőlőművelés) reprezentálják, hanem 
egy-egy termelőegység, családi üzem tárgyi ellátottságát, felszereltségét is, a különböző társadal-
mi rétegeknek megfelelően. 

Egy-egy közigazgatási központ szerepkörű múzeum jelentőségét - azon túlmenően, hogy régé-
szeti kultúrákat, hagyományos paraszti termelés-történeti változásokat reprezentál - növelheti 
egy-egy történeti, művészeti, egyéniséghez fűződő emlékezés is. Gondoljunk csak Ceglédre, aho-
vá Kossuth Lajos relikviái kerültek fia, Ferenc jóvoltából; vagy Nagykőrösre, ahol Arany János taní-
tott, s számos irat és ereklye őrzi kegyelettel, a hálás utódokkal együtt az emlékét. 

A múzeumok igen jelentős hányadát alkotják a falumúzeumok és táj házak. Mint Ikvai Nándor 
Falumúzeum című munkájából (Debrecen 1961) is meggyőződhetünk, e létesítmények nagyon 
fontos szerepet kell, hogy betöltsenek a múlt, a hagyomány ápolásában. Egy-egy falu, kisváros jel-
legzetes népi építészeti emlékét fordították múzeumi célra. Gondoljunk pl. Abonyban a nagyon 
szép és jellegzetes uradalmi granáriumra (magtár). Amely otthont nyújt a Falumúzeum gazdag 
néprajzi gyűjteményének; vagy Karcagra, ahol a gazdag gyűjteményű, Györffy István által meg-
szervezett, s többek között a Sárrét nagy tudósa, Szűcs Sándor által is fejlesztett Nagykun Múze-
um mellett társadalmi igény létrehozta a Tájmúzeumot is, egy jellegzetes század eleji paraszti gaz-
daság portáján. 

A falumúzeumok szerveződése eléggé esetlegesnek mondható, nem a tudatos fejlesztés, ha-
nem a több-kevesebb lokálpatriotizmus hatott és hat megteremtésükben. Pest megyei példákat 
említve kell szólni a vérségi falumúzeumról, ahol a parasztíró Homoki Erzsébet áldozatos munkája 
eredménye a jellegzetes parasztházban bemutatott népéleti kiállítás, vagy Galgamácsán a nemrég 
elhunyt Dudás Juli házában kialakított tájmúzeumról, amely a Galga völgye népéletének jellegze-
tességeibe nyújt betekintést. Tápiógyörgyén is a közelmúltban nyitotta meg kapuit a falumúze-
um.1 

1 Bővebben lásd a Honismeret 1985. 1. számában Nagy Varga Vera írását. (Szerk.) 
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Az említett táj- és falumúzeumok szakszerű kialakításában múzeumi szakemberek jelesked-
tek. Magát a falumúzeumot az egészséges lokálpatriotizmus hozza létre, a faluközösség vállalja az 
anyagi feltételek megteremtését. Fő bábája pedig a helyi tanács. A „tanácsok, és más állami szer-
vek, tudományos és egyéb intézmények, továbbá a társadalmi szervezetek valamint a szövetkeze-
tek" is hozhatnak létre múzeumi gyűjteményeket, szögezi le a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
1963. évi 9. számú törvényerejű rendelete. S mint láttuk, ezzel éltek is a helyi tanácsok, betartva 
azt a megyei tanácsi rendeletet, miszerint a felügyeleti szerv, a múzeumok látják el a szakfelügye-
letet, segítve a helyi múzeumi objektum minél tartalmasabb, nívós berendezését, kiállítását. 

Hogy a tanácsok mellett milyen színvonalas táj- és falumúzeumok is létesültek, igazolja Ocsa 
példája, ahol a Természetvédelmi Hivatal több népi építészeti emléket is műemléki védelem alá 
helyezett, felújításáról gondoskodott, „in situ" berendezve eredeti, vagy korhű tárgyakkal, főhiva-
tású szakemberek irányításával tartja működésben. A kiskunsági Kiskunmajsán a helyi termelő-
szövetkezet vállalkozott falumúzeum alapítására, s a gyűjtemény gondozására főhivatású szakem-
ber alkalmazását is lehetővé tette.2 

A felsorolt példákkal hangsúlyozni kívánom, hogy élve a törvény adta lehetőséggel, olyan táj-
és falumúzeumokat hoztak létre, amelyek túlmutatnak az alapítási szándék, alkotó hevületén, a 
teremtés nagy cselekedetén, a gyűjtemény szakszerű kezeléséről, fejlesztéséről is gondoskodnak. 
Természetesen nem várható el, hogy mindenütt főállású szakemberre legyen bízva a falumúzeum. 
Elég, ha a létrehozó szerv megoldja a megfelelő védelmét, rendben tartását, s szakmai vonatko-
zásban pedig keresi a kapcsolatot az illetékes körzeti múzeummal. Mert hiszen a falumúzeumban 
összegyűjtött tárgyak szakszerű kezelését jelenti a leltárkönyvbe történt rögzítésük, adatolásuk, a 
múzeumi szakmuzeológusok irányításával. A szakszerű nyilvántartás kell, hogy alapja legyen a fa-
lumúzeum létének s rendeltetésszerű üzemeltetésének. 

Pest megyében is számos falumúzeum jött létre a helyi lelkesedés teremtő jóvoltából. Gondol-
junk csak Nagybörzsönyre, vagy Sárira. A nagybörzsönyi eset nem megnyugtató: nincs megoldva 
az elhelyezés kérdése, s a tárgyak szakszerű kezelése és gondozása. Kerülik a múzeumi szakembe-
rek bevonását. Mindennek legfőbb okát a kölcsönös bizalom hiányában kereshetjük. A helyi la-
kosság fél, s óvakodik attól, hogy nyilvántartásba véve értékeit, kincseit, az elvesztés veszedelmé-
nek kitegye; tehát nehogy a múzeum bevigye saját gyűjteményébe az értékesebb tárgyakat. A mú-
zeumok szakemberei pedig attól tartanak, hogy nincsenek meg a szükséges feltételek, elkallód-
nak a páratlan értékű tárgyak, nincsen garancia, bár törvényes keretek közt hívták életre a falu-
múzeumot, s mindezeken túlmenően, többletterheket jelent a muzeológus számára ennek a ren-
dezetlen körülmények között lévő gyűjteménynek a lelkiismeretes nyilvántartása és védelme. 
Ezért is ellenzik sok esetben a falumúzeumok létrehozását a szakemberek. Albertirsán (ponto-
sabban Albertin) szintén az elmúlt években hoztak létre egy falumúzeumot. A termelőszövetke-
zet játszott ebben döntő szerepet. Mi lesz, ha a lelkesedés alábbhagy (mint pl. Sári esetében), az 
áldozatos gondoskodású egyének helyét más szemléletű emberek veszik át. Könnyen arra a sorsra 
juthatnak a falumúzeumi gyűjtemények, mint az iskolai szertári gyűjtemények: felelős személyi-
ség hiányában sorozatosan elkallódnak. 

Mindezek hallatán azt gondolhatják, hogy én is ellenzője vagyok a falumúzeumnak. Ha nin-
csen meg, illetve nem teremtik meg az alapvető feltételeket, akkor természetesen igen. Az eszmei 
oldalát nézve a dolognak, azt kell mondanom, hogy szükséges volna, ha minden falu létesítene, 
berendezne egy-egy falumúzeumot, múzeumházat, s gondoskodna fenntartásáról. Minden hely-
ség rendelkezik közművelő létesítménnyel, filmszínházzal, művelődési központtal, könyvtárral. 
Csupán a múlt, a történeti tudat, a lokálpatriotizmus objektív intézménye, a művelődés sajátos 
helye, a múzeum hiányzik a falvakból. Mindenütt akad olyan jellegzetes parasztház, kisnemesi 
kúria, amely méltó a műemléki megőrzésre és védelemre, amelyben helyet kaphatna a letűnt idők 
tárgyi emlékei. Az élő önismeret, a nemzeti önbecsülés helyeivé, szentélyeivé válhatnának ezek a 
létesítmények. 

A korábban elmondottak alapján is kitetszik, ezzel nem azt akarom mondani, hogy rivalizál-
junk a kiemelt szerepkörű múzeumokkal. Azok őrzik azon jellegzetes tárgyakat, amelyekkel ha-
tárkörébe tartozó terület kultúráját reprezentálni képesek. Rengeteg tárgy van közkézen, s kalló-
dik el fokozatosan, amelyek nem kerülhettek múzeumba. Gondoljunk a műgyűjtők „áldozatos" 

2 Bővebben lásd a Honismeret 1985. 3. számában Halász Péter írását. (Szerk.) 
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szorgalmára, akik fennen hirdetve mondják, szükséges az ő - kimondhatatlanul is kincshalmozó -
gyűjtő tevékenységük, ők forgatják az anyagot, ha kell, áruba bocsátják, magánkiállításban teszik 
közszemlére, tehát nem hagyják „raktárban porosodni" a tárgyakat, mint a „múzeumok". A ha-
gyományos paraszti termelés eszközei, amelyek a falu életéhez hozzátartoztak, s nincs rájuk szük-
ség a múzeumban, vagy olyan személyes, családi jellegű iratok, amelyek nem kerültek levéltárba, 
nincs olyan jelentőségük, de helyi vonatkozásban mégis fontosak, mert személyes érzelem kötő-
dik valamennyijükhöz. Óriási szerepe van az egészséges lokálpatriotizmus, a hazaszeretet, a múlt 
megbecsülése szempontjából, ha megőrzik őket. Nemcsak azért jelentős a falumúzeum, múzeum 
ház, mert ki-ki büszkélkedhet, hogy ő adta oda egy-egy tárgyát, s elviheti nem helybeli ismerősét, 
hogy megmutassa melyik képen vannak ősei, rokonai; hanem azért is, mert együttesen a falu arc-
képét mutathatja, amely a faluba tévedt idegen, vagy odalátogató hivatalos személy számára kellő 
információt, helyismeretet ad a falubeliek életéről. 

A falumúzeumot, múzeumházat tehát a faluközösség igénye, nemes törekvése, múlt iránti tisz-
telete teremti meg, Ennek felelős „gazdája" a helyi tanács3, amely gondoskodik a fenntartásáról, 
rendben tartásáról, kijelöli azt a helyi személyt (tanárt, önkéntes vállalkozót, társadalmi mun-
kást), aki felelősségteljesen őrzi a gyűjteményt. A tanács gondoskodik megtekinthetőségéről, ta-
karításáról is. A tanács kötelessége kell, hogy legyen a kapcsolatteremtés az illetékes múzeum-
mal, a szakmai felügyelet érdekében, hogy az összehordott tárgyak nyilvántartásba kerüljenek, 
nehogy elkallódjanak. 

A falumúzeum, múzeumház kérdése tehát közügy, elsőrendűen a helyi lakosság érdeke. Nem-
csak azért, mert kiállítás keretében, vizuális élmény formájában teremtődik kapcsolat a régmúlt 
iránt, hanem azért is, mert óriási jelentősége van a nevelés szempontjából. 

Altalánossá vált már, hogy az iskolák múzeumi órák keretében teszik szemléletesebbé, hatéko-
nyabbá az ismeretanyag elsajátítását. Nyilvánvaló, hogy az országos szerepkörű múzeumok van-
nak legnagyobb előnyben e téren: hiszen nagyon szűkre szabott a tananyag, a Hadtörténeti Múze-
um, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum, a 
Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum könnyebben tud segéd-
anyagot - nemcsak szemléltetőanyag formájában - nyújtani az iskolai oktatás számára. A kisebb 
szerepkörű múzeumok is képesek azonban e feladat ellátására. 

A falumúzeumoktól, múzeumházaktól azonban nem ezt várnánk elsősorban. Az lehetetlen-
ség, hogy minden falu rendelkezzék olyan történeti dokumentumokkal és tárgyakkal, amelyek al-
kalmasak volnának az oktatás igényeinek kielégítésére (gondoljunk csak arra, hogy nem minde-
nütt voltak, pl. céhszervezetek, s nem mindenütt volt említésre méltó történeti esemény). Első-
sorban a művelődési és a manuális készség fejlesztésében játszhatnak nagy szerepet ezek a létesít-
mények. Egy egyszerű guzsaly, mint kiállítási tárgy kevésbé tarthat érdeklődésre számot, viszont, 
ha foglalkozás keretében a gyermek kézbe veheti, orsóval együtt megkísérli a kenderszösz fonallá 
sodrását, az már nagy érdekesség bárki számára. Meg lehet tanulni a különböző eszközök haszná-
latát, nemcsak a guzsalyét, a rokkáét, de a szövőszékét is. Kiváló lehetőséget kínálnak az egyszerű 
régi tárgyak a kiscsoportos, szakkör jellegű foglalkozások számára. Termelési tapasztalatokat és 
ismereteket elevenítenek fel, s hagyományoznak, a felnövekvő, mindinkább városi szemléletűvé 
váló nemzedék számára. Micsoda didaktikai jelentősége van annak a faragószéknek, amelyre rá-
ülhet az ügyeskedő gyermek, s vonókéssel kedvére formálja a fát, hasznos tárgyat teremt, mint 
tették korábban az ősök, akik nélkülözhetetlen szerszámot készítettek a maguk számára. Lehető-
ség adódik ily módon arra is, hogy felélesszék a régi fejfakultuszt, a hagyományos díszítésű fejfá-
kat faragják, s állításukat újra bevett szokássá tegyék a helyi társadalomban. (Az a jó szándék az 
alsónémedi emberekben, hogy a szép fejfás temetőt kegyeleti parkká alakítsák át, helyes dolog, 
de ily módon élővé is válhatna a régi hagyomány, azaz, nemcsak a régi fejfák őrződnének muzeális 
szándékkal, hanem az újak is lehetővé tennék a folytonosságot.) 

A kasza kalapálása, használata is kiváltságos tudomány már ma az ifjúság körében. A földmű-
velés avult szerszámai, az állattartás eszközei, kézbe fogva azokat, használva őket, a személyes át-
élés örömét csillanthatják fel az arra fogékony gyermekben, aki értékét nemcsak az anyagi jelen-
tőségben keresi, hanem eszmei értékrendet teremt, s szilárdít a maga számára. 

3 Napjainkban értelemszerűen az önkormányzat. (Szerk.) 
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Az utóbbi évtizedekben óriási ütemű a hagyományos életmód átalakulása. Sorra eltünedeznek 
a régi termelőeszközök, kopik a régi termelési tapasztalat, feledésbe merülnek a szokások. Az 
életmód gyökeresen megváltozott. Az értékek többsége múzeumokba került, s cél lehetne, hogy a 
múlt egyre gyérülő emlékei, még ha azok nem is a népművészet remekei, vagy különleges érde-
kesség tárgyai, gyűjteménybe kerüljenek, mégpedig olyan gyűjteménybe, amely helyben van, min-
dennap szem előtt van, egy helyen, csokorba szedve, mint az ismeretek gazdag tárháza van jelen, a 
felnövekvő nemzedékek valóságos adatbankjaként. Ez az intézmény megteremtheti az alapfokú 
múzeumi kulturáltság ott is a szélesebb néptömegekben. Jó alapot ahhoz, hogy nagyobb múzeu-
mokban lévő specializáltabb anyaggal összevetve minőségi értékek is természetesek legyenek 
mindenki számára. 

Alsónémedin a helyi nagyközségi tanács és a társadalmi szervezetek egy „faluház" létrehozá-
sán fáradoznak. A „faluház" nem azonos a „falumúzeum" fogalmánál, több annál. Egy helyi jelle-
gű parasztház, s abban berendezett hagyományos paraszti életmód-kiállítás csupán része, mintegy 
„memória egysége" annak a komplett egységnek, amelyben hagyományos stílusban meg tervezett 
raktárbázis foglalkoztató helyiségek, park foglalna helyet. Tehát nem holt „emlék", hanem élő, 
nevelési-művelődési intézmény, ahol a hagyományos népi kultúra alapjain nőhet fel a hagyo-
mánytisztelő, szélesebb műveltségű, életre nevelt ifjú nemzedékek sora. 

CZINEGÉNÉ KÁROLY ANNA 

Néphagyományra való nevelés 
a kecskeméti Játszóházban 

Több éve foglalkozom néprajzi gyűjtőmunkával. Az eddigi eredményeket tudományos diákkö-
ri dolgozatok, szakdolgozat és egy egyetemi évkönyvben megjelent cikk foglalják össze.1 

Különös figyelmet édesapám szülőfalujának Csíkmenaság (Armá§eni) ünnepeire fordítottam. 
Az elmélet mellett gyakorlati tapasztalatot szereztem faragásból, hímzésből, valamint néptánc-
ból. Mindezek hasznosítására és továbbadására kaptam lehetőséget a kecskeméti Katona József 
Megyei Könyvtárban, jelenlegi munkahelyemen. Annak a Kodály Zoltán Ének - Zenei Altalános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola napközis csoportjának a munkájához kapcsolódtam, 
amellyel a könyvtár szoros együttműködésben dolgozik. A gyerekek, akikkel azóta jó barátságban 
vagyunk, második osztályosok, 7-8 évesek. Napközis nevelőjük Rajz Istvánné, aki segítsége, 
együttműködése nélkül nem érhettünk volna el eredményeket, mert mindössze két hétben egy-
szer találkozunk. Mivel foglalkozásainkhoz szabad térre, játéklehetőségre volt szükségünk, ezért 
örültünk annak, hogy a Szórakaténusz Játszóházban tarthatjuk meg összejöveteleinket. A foglal-
kozások közötti időben, a szabadidős programokban újrajátsszák a játékokat, mondókákat, ének-
lik a dalokat, táncolnak, és így válhat folyamatossá közös munkánk. Számomra az jelenti az igazi 
visszajelzést, amikor már önállóan, irányítás nélkül alkalmazzák a Játszóházban tanultakat. 

Az októbertől márciusig megtartott foglalkozásokat két nagy csoportba sorolhatjuk: 1. átfogó, 
inkább elméleti ismeretek Erdélyről, 2. jeles napi ünnepek (ismeretek, megjelenítés). 

Az első csoportba tartozó foglalkozások célja elsősorban az érdeklődés felkeltése, alapvető is-
meretek átadása volt. Legelső összejövetelünkön Erdély népművészetéből adtam ízelítőt. Diaké-
pek, fényképek és eredeti tárgyak bemutatásával tettük érdekesebbé, színesebbé a beszélgetést. 
Székely kapukkal, szőttesekkel, használati tárgyakkal (mángorló, sulykoló, kapatisztító, sótartó, 
törülközőtartó) ismerkedtek meg tanulóink. A következő alkalommal népviseleteket (mérai, 
csángó, csíkmenasági) mutattunk be, köztük eredeti darabokat is, ami nagy élmény volt, hiszen a 

1 Báránykázás Csíkmenaságon (TDK Eger, 1979.); Egy vidám ballada keletkezéstörténetéhez (Néprajzi 
Diákkör, Szeged 1980.); Csíkmenaság családi és naptári ünnepei (szakdolgozat. Szeged 1982.); A pártá-
ban maradt vénlány siralma farsangkor (Néprajz és Nyelvtudomány, XXIV-XXV. Szeged 1980-1981. 
364-374 old.) 



kezükbe vehették, megforgathatták, közelről megnézhették. Ekkor az ünnepekről is beszélget-
tünk. A foglalkozást szógyűjtéssel fejeztük be, ami bebizonyította, hogy mennyi mindent megje-
gyeztek a gyerekek. Ezt a módszert azóta is szívesen alkalmazzuk, mert az a tapasztalatunk, hogy 
egy-egy szóhoz a történetet is hamarabb megjegyzik. Az első nagy egység utolsó foglalkozásán a 
jeles napokról beszélgettünk (karácsony, farsang, húsvét). Részletesen a karácsonyt jártuk körül. 
Szó volt a betlehemezésről, karácsonyi köszöntőkről, ajándékozásról. Egy népdal megtanulásával 
régi magyar szavakkal ismerkedtek meg a gyerekek. Nagyon tetszett nekik, hogy „lefordíthatják 
mai magyarra" a fülüknek idegenül csengő szavakat. A felhasznált népdal szövege a következő: 

Mikor kicsi jányka vótam, Zabaratni járogattam. 
Mikor kicsi jányka vótam Zabaratni járogattam 
Édes Gergelem, kedves Gergelem. Édes Gergelem, kedves Gergelem 

Gergel sültült a gerlicsben, 
Gergel sültült a gerlicsben 
Édes Gergelem, kedves Gergelem 

Ezzel a népdallal tehát megkezdtük az erdélyi magyar nyelvjárásokkal való ismerkedésünket, 
jóllehet, egyszer sem mondtuk ki azt a szót, hogy nyelvjárás vagy nyelvtörténet. 

Mindhárom összejövetelünknek csak első részében beszélgettünk. 7-8 éves gyermekekről lé-
vén szó, figyelembe kell vennünk teljesítőképességüket, figyelmüket és mozgásigényüket. így 
együttléteink jelentős részét a közös táncok töltötték ki. Sajátos kis „táncházat" alakítottunk ki 
magunknak. Minden foglalkozás második felét néptánclépések tanulására, közös táncolásra for-
dítjuk. Az első alkalmakkor még idegenkedő, visszahúzódó gyermekeket a nevelőjük külön körbe 
állította, foglalkozott velük, bátorította őket. Ennek köszönhetően a harmadik összejövetelen 
már mindenki szeretett volna együtt táncolni. Senkit nem erőltettünk, akinek nem volt kedve, an-
nak más elfoglaltságot kerestünk (pl. rajz az adott témához kapcsolódóan.) Utóbb már igen ritka 
az ilyen külön munka, ráéreztek a gyermekek a közös játék, a közös tánc ízére. Természetesen eh-
hez az is kellett, hogy néhány alaplépést jól elsajátítsanak, és ha kedvük van, maguk is táncolhas-
sanak. 

A második csoporthoz tartozó foglalkozásokat januártól kezdtük meg. Továbblépve az elméle-
ten, megpróbáltuk aktívabbá tenni az eddigi ismereteket. Célunk, hogy a gyermekek saját él-
ményként éljék át a jeles napok ünnepeit. 

Az év első nagy ünnepköre a farsang, ezt négy foglalkozásban dolgoztuk fel. Ezúttal ennek te-
matikáját, módszereit szeretném bemutatni. 

1. foglalkozás. Összejövetelünket beszélgetéssel indítottuk. Meséltem a csíkmenasági farsang-
ról. A tájszavak jelentését mindig közösen értelmeztük. A farsangfarka szó jelentését önállóan 
megfejtették, ti. hogy valaminek (itt a farsangnak) a vége. A farsangtemetés szokását én mond-
tam el. Az ilyenkor legfontosabb ételt, a kürtöskalácsot többen ismerték, így fényképek segítségé-
vel ezt is felismerték. Csíkmenaságon farsangkor hatfogásos táncot táncolnak. Ennél a kifejezés-
nél is hamar rájöttek a jelző valódi jelentésére: 'hat alkalommal való' tánc. A motiválás lehetősé-
gét itt ki tudtam használni, mert biztattam őket, hogy igyekezzenek úgy megtanulni táncolni, hogy 
a mi farsangi mulatságunkon eltáncolhassák a hatfogásos táncot. Megtanultuk azt is, hogy e tánc-
alkalmak közül az első a próbatánc, majd a szénatánc következik, a legutolsó pedig a széptánc. A 
szénatánc jelentéséhez érdekes variációkat mondtak: szénát táncoltak körül, szénán táncoltak. 
Eredeti jelentését aztán megtanulták: a fiatalok „szénát kódultak", eladták, és az árából fizették 
ki a zenészeket. Széptáncnak pedig azért nevezték az utolsó alkalmat, mert akkor mindenki ün-
neplőbe öltözött, népviseletet vettek fel, és úgy mentek a mulatságba. 

Ezt követően egy mondókát tanultunk meg, hogy ki tudják számolni a Virágnevezés játék 
résztvevőit. 

A macskának gyöngy a lába, 
Azon megyen Moduvába.2 

Ezzel kapcsolatban utaltam a csángókra, a Moldvában élő magyarokra, akiknek a népviseletét 
már korábban megismertük. 

2 Gazda Klára: Gyermekvilág Hsztelneken. Kriterion, 1980. 251-317. számú játékok 
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Ezek után nem maradt más hátra, megtanulhattuk a Virágnevezés c. játékot.3 Párbeszédes-ki-
találós játék. Gazda Klára elemzése szerint eredete a középkorba nyúlik vissza. Akkor a vallás el-
len vétkezőket vesszőfutásra ítélték. „Az egykori büntetés a gyermekjáték magva".4 A játék leírá-
sát Gazda Klárától idézem. 

„Hat-tizennégy éves leánykák játsszák, télen-nyáron, kint és bent. Számuk nyolc-tizenkettő. A 
gyermekek egymás mellett vonalban vagy félkörben sorakoznak. Szemben áll velük a kertész: tá-
volabb kétoldalt helyezkedik el az angyal, illetve az ördög. A kertész a gyermekeknek egy-egy vi-
rágnevet súg. Megérkezik az ördög, és így beszélget a kertésszel: 

- Bum, bum, bum! 
- Ki van kinn? 
- Ördög. 
- Mit keres? 
- Virágot. 
- Milyen virágot? 
Az ördög megnevez egy virágot. Ha van olyan a játékosok közt, az vele megy, ha nincs, a ker-

tész így válaszol: 
- Kiszáradt a kertemből. 
Az ördög elmegy, helyette az angyal jön, aki így köszönt be: 
- Cin, cin, cin! 
A párbeszéd folytatása az előbbivel azonos. Ha az angyal olyan virágnevet mond, aminek van 

gazdája, azt magával viszi. így folytatódik a játék, tovább, míg? Kertésznek egyetlen virágja sem. 
Marad. 

Ezután az angyal és az ördög egymással szembeállnak, két kinyújtott kezükkel összefogóznak, 
sorra maguk közé veszik a játékosokat és megszitálják, azaz jobbra-balra lengetik, s mondják: 

- Gyír szita, gyakor szita ... Menj bé a mennyországba! (Vagy) 
- Gyír szita, gyakor szita ... Menj bé a pokolba! 
Szitálás közben ugyanis a szitálok grimaszkodással próbálják megnevettetni a középen állót. 

Ha az mégis komoly marad, megérdemli a mennyországot. 
Ezután a megszitált angyalok egyik oldalt, az ördögök velük szemben, félkör alakban felállnak. 

A két csoport elkülönülése után az angyalok még két csoportba oszolnak, és egymással szemben, 
kb. 1 méternyi folyosót hagyva, hosszú sorban letérdelnek. Az ördögök ezen a keskeny folyosón 
háromszor végigszaladnak, míg az angyalok, ahol csak érik, kezükkel supákolják őket."5 

A mi játékunk annyiban tér el ettől, hogy nem 8-10 gyermek vesz benne részt, hanem az egész 
csoport (28 tanuló). Ezt úgy oldottuk meg, hogy a tanult mondókával kiszámolják a résztvevőket 
(10 virágot, kertészt, angyalt, ördögöt), s a többiek két csoportot alkotnak, és segítenek az ördög-
nek, illetve az angyalnak virágokat kérni, így elkerülhető, hogy bárki is unatkozzék. A játék meg-
tanulása nagy örömet szerzett, igen jókedvűek lettek a gyerekek. így nem volt nehéz a hangulatot 
megtartani: éneket tanultunk, egy csíkmenasági farsangi éneket. 

Megdöglött a bíró lova A négy lába kocsonyának 
Nyúzza meg a bíró maga. A bíró úr családjának. 
Jó lesz a bőre csizmának Jó lesz a bőre csizmának 
A bíróné nagyságának. A bíróné nagyságának6 

A dalt háromszori eléneklés után már tudták is. A játék, ének után jólesett mindannyiunknak 
táncolni. Ezen a foglalkozáson a rezgőcsárdást tanultuk meg. a foglalkozás végén rövid szógyűj-
téssel összefoglaltuk mindazt, amit a farsangról aznap meséltem. 

2. foglalkozás. Közösen elénekeltük a múlt alkalommal tanult, Megdöglött a bíró lova... kezde-
tű farsangi éneket. Folytattuk egy új népdal megtanulásával, amit szintén farsangkor énekeltek 
régen a menaságiak. 

3 Gazda Klára-. 1980. 595. számú játék 
4 Gazda Klára: 1980. 324. old. 
5 Gazda Klára: 1980. 324-325. old. 
6 A dal saját gyűjtésem . Csíkmenaság 1980. Adatközlő Adorján Péterné Jakab Karolina (sz. 1926.). 
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Arra ügyelj, öregasszony, 
Hogy az ördög el ne kapjon. 
Biharbőrbe őtöztessen, 
Pokolba bédöcöglessen. 
Ez a népdal kettős funkciót töltött be: egyrészt bővítette a farsangról megismerhető adatok so-

rát, másrészt a nyelvjárási szavak felismertetése kapcsolódott az előző évben tanultakhoz. Eddigi 
ismereteinket úgy bővítettük ki, hogy a farsangi témával kapcsolatos fényképeket mutattam a gye-
rekeknek. Ehhez néprajzi témájú szakkönyveket használtam fel.7 Ezen a ponton össze tudtuk 
kapcsolni foglalkozásainkat a gyermekek könyvtárlátogatásával, ugyanis minden héten egy dél-
előttöt a megyei könyvtár gyermekkönyvtárában töltenek. Ez időben - sok más mellett - a mi té-
mánkhoz kapcsolódó könyveket nézegettek, olvastak. így a szakirodalomból ismerték meg a far-
sang szó jelentését, és az Égig érő fa c. mese alapján nyelvjárási szavakat tanultak. Ezek csak kira-
gadott példák, ennél sokkal bővebbek, kiterjedtebbek a foglalkozások közötti kapcsolatok. 

A fényképek alapján történt megbeszélést mondóka tanulásával folytattuk: 
Kőkertbe ugorka 
Rákapott a vadróka. 
Hadd el róka megleslek, 
Szeredáig kergetlek.8 

Megbeszéltük - egy korabeli térkép alapján - , hogy Csíkszereda egy erdélyi város, de a szereda 
szó a szerda nap nevét is jelentheti. 

Újabb éneket tanultunk, hogy egy játékot el tudjunk játszani: Beültettem kiskertemet... Ez 
napjainkban is közismert játék, azért tanítottuk meg, mert témája alapján kapcsolható az előző-
höz. Miután ezt megbeszéltük a gyerekekkel, megtanultuk a játékot. Ennek közlését nem tartom 
fontosnak, mert közismert futó-kergető játék. 

A foglalkozás második felében ismét táncoltunk. Ekkor a rida lépést tanultuk meg. Nagy körbe 
álltunk, először a szabályos kézfogást alakítottuk ki Jobb kéz felül, bal kéz alul, majd gyakoroltuk 
a lépést. Hamar feltehettük a magnókazettát, mert gyorsan ráéreztek a lépésre. Ez a kislányoknak 
könnyebben ment, szívesebben is csinálták. A foglalkozás végén rövid bemutatót tartottak, kinek 
hogy megy a tánc. Ekkor már párosával táncoltak. A legügyesebbek gyöngyöt kaptak (a gyöngy a 
napközis foglalkozások „piros pontja"). Természetesen nemcsak a táncosokat jutalmaztuk 
gyönggyel, hanem a beszélgetés során ügyesen bekapcsolódó gyermekeket is. 

Minden új témánál tudatosítottuk velük, hogy a mondókákat, dalokat, játékokat, táncokat a 
február végi közös farsangunkra tanuljuk. 

3. foglalkozás. Beszélgetéssel kezdünk, összefoglaljuk eddigi ismereteinket (hatfogásos tánc: 
próbatánc, szénatánc, széptánc, farsangfarka, szénakódulás). Kibővítettük azzal, hogy farsangkor 
ördögollóval vonulnak fel, és hamuval teli zacskóból mindenkit bekormoznak. Ezt követően el-
énekeltük eddig tanult dalainkat, majd újabb játékot tanultunk. Ez szintén Gazda Klára monog-
ráfiájában olvasható, neve: Posztózás. „Az első világháború előtt játszott versenyszerű fogó-ker-
gető körjáték.... Korcsoportonként elkülönülten tízen-húszan játszották. A játékosok kézfogás 
nélkül arccal befelé néző kettős kört alkottak. Belül guggoltak a posztók, kívül álltak a kezüket a 
posztók vállára tevő gazdák. A kör közepén helyezkedett el a bíró. A bíró az egyik gazdához köze-
ledve megkérdezte: 

- Hogy a posztó, komámasszony ? 
A gazda azt felelte: 
-Egy pénz, két futás. 
- Három kenyérdagasztás. 
Erre a bíró és a gazda egymással ellentétes irányban egyszer vagy kétszer szaladva megkerülte 

a kört. 
Amelyikük hamarabb érkezett vissza, beállt a gazda helyére, a másik viszont bíró lett.9 

Pl. Balassa-Ortutay: Magyar néprajz. Corvina 1979. - A magyarság néprajza (sajtó alá rendezte Czakó 
Elemér. Bp. 1937.)' 

8 Gazda Klára: 1980. 274. számú játék 
9 Gazda Klára: 1980. 318-319. old. 

162 



Mielőtt eljátszottuk volna, kértük a gyerekeket, hogy figyeljék meg, miben hasonlít és miben 
tér el az eddig tanult játékoktól. A játék végén aztán megbeszéltük, hogy: 

- párbeszédes, mint a Virágnevezés, 
- versenyezni kell, mint a Beültettem kiskertemet - címűben; 
- ez szöveges, az előző énekelt: 
- ebben posztók és bíró szerepelnek, az előzőekben virágok, gazdák és ördög, angyal (a két 

utóbbi csak a Virágnevezésben); 
- ebben a játékban a mondóka egyik sorát lehet változtatni, a többiben nem (egy pénz, két fu-

tás, egy pénz, egy futás, két pénz, egy futás...). 
Ezek után ismét tánc következett. Most inkább „fiús" lépést tanultunk, hogy a fiúk előző alka-

lom kori sikertelenségét feledtessük. Hamarabb meg is tanulták a bokázót, mint a ridát, és na-
gyobb kedvvel táncoltak. Azért a lányok sem maradtak le, ügyesen bokáztak. Gyorsan megtanul-
ták az új lépést, úgyhogy maradt időnk feleleveníteni mindazt, amit eddig tanultunk. Körben áll-
va, párosan, kinek hogy tetszett, táncolhatott. A foglalkozás végén már nem is szóltunk bele, hogy 
milyen lépést táncoljanak, csak szólt a zene. Még szólótáncosunk is akadt, aki a kör közepén a 
többiektől függetlenül táncolt. 

Úgy váltunk el egymástól, hogy jól készüljenek a következő találkozásunkra, mert mindazt, 
amit eddig tanultunk, el fogjuk játszani, énekelni, táncolni. 

4. foglalkozás. FARSANG 
Ünnepi összejövetelünket közös énekléssel indítottuk. Elénekeltük a két farsangi dalunkat: 

Megdöglött a bíró lova, Arra ügyelj öregasszony. Ezután arra kértem a gyerekeket, ha van kedvük 
velem játszani, akkor csukják be a szemüket, mert képzeletben elutazunk Erdélybe. Elénekeltem 
nekik a Repülj madár, repülj... kezdetű népdalt. 

Repülj madár, repülj, Ha kérdi, hol vagyok, 
Ménaságra repülj. Mondjad, hogy rab vagyok. 
Édes galambomnak Szerelem tömlöcben 
Gyenge vállára ülj. Talpig vasban vagyok. 

Megérkezvén, a farsangfarkának az eljátszására hívtam a gyermekeket. Első napunk a vasár-
nap volt, amikor próbatáncot táncoltunk. Ekkor minden eddig tanult lépést eljártunk, kipróbálva, 
hogy tudják-e. Szólt a zene, egymás után - megbeszélés alapján - közösen táncolták el a rezgő-
csárdást, a ridát, a bokázót. A farsangi mulatságon a gyermekek régen is sokat játszottak, miért ne 
játszanánk mi is - kérdeztem tőlük. Megszavazták, hogy elsőként a Virágnevezést játsszuk el. Itt 
már teljesen önállóak voltak, maguk számolták ki a résztvevőket, adtak nevet a tíz virágnak és ját-
szottak. Mi csak „bírák" voltunk, hogy ki állta a nevettetést, kiből lehet angyal. A játéknak végére 
érve mondtam, hogy már nagyon eltelt az idő, ideje lenne aludni térni. Játékos kedvükben voltak, 
értették, hogy mire gondolok, egymás ölébe hajtották fejüket, és úgy tettek, mintha aludnának. 
Közben altatót énekeltem: 

Bell, buba, beli, beli. Beli, buba, nincsen papa, 
Kutyasággal vagy te teli. Mert elvitte a kiskutya, 
Beli, buba, beli, beli. Beli, buba, párnára. 
Hamissággal vagy te teli. Kicsi kutya szalmára. 

Ezt az altatót még nem hallották, nagyon tetszett nekik, néha fel-felnéztek és nevettek. Ettől 
még jobb hangulat lett. Kértem, hogy „ébredjenek fel". Lassan felültek, jókat nyújtózkodtak, „fel-
ébredtek". 

A hétfői napot szénakódulással kezdtük. Egy nyaláb szénát vittem a terembe, és kértem, hogy 
néhány bátor ember jöjjön el hozzám, és próbáljon tőlem szénát kódulni. Öten jöttek, s rövid ta-
nakodás után elkezdték: lovuk van, és annak kellene a széna. Tudják, hogy nekem van, ezért jöt-
tek hozzám. Rövid beszélgetés után kiderült, hogy nemcsak a lónak kellene, hanem a farsangi 
mulatsághoz. Ekkor meg is kapták a szénát, amit a Játszóház kör alakú termének közepére tet-
tünk. Megszólalt a csárdás, kört alakítottunk, és kezdődhetett a széna körbetáncolása. Azért né-
ha-néha belerúgtak, nehogy együtt maradjon a nyaláb. A szénatánc végén maradt a kör, mert 
újabb játék következett: Beültettem kiskertemet... Ismét a széna körül folyt a játék. Érdekes han-
gulatot kölcsönzött a széna „ottléte", illata. A hangulat egyre fokozódott, önfeledten tudtak ját-
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szani. Ennek a játéknak is vége lett, mint ahogy a napnak - mondtam én. Most már tudták a gyer-
mekek, hogy mi következik, maguktól „lefeküdtek", „aludtak", miközben énekeltem az altatót. 
Itt már éreztem, hogy kell egy kis szünet (erre volt jó az „alvás"), mert nagyon felélénkültek, s ki-
csit vissza kellett fogni őket. 

A harmadik napot játékkal kezdtük. A Posztózást is a széna körül játszották el. Most is maguk 
választották ki a párokat és a gazdát. Ezután következett a széptánc, amivel eltemettük a farsan-
got. Mindenki kedve szerint párba állt és a zenének megfelelően táncolt. Ez a tánc sikerült a leg-
kevésbé, mert már annyira felfokozott volt a hangulat, hogy nemigen figyelték a zenét. Annyira 
pedig nem tudnak még táncolni, hogy ne kellene figyelniük a ritmust, a lépést. De ettől eltekintve 
jól szórakoztak. Végül a széna köré telepedve elénekeltük farsangi dalainkat. 

Most jött az első meglepetés: édesapám elkészítette a csíkmenasági ördögollót, amit bevittem 
a gyermekeknek. Ez egy ollóhoz hasonlító, ördögűző szerszám. A kézben levő végét, ha össze-
nyomjuk, a másik fele hosszan előrenyúlik, amitől a szemben álló megijed. Közben csattog, ahogy 
összeütögetjük. Körbecsattogtattam mindenki előtt, ami igen tetszett a „farsangolóknak". A mi 
játékunkban ez a jelenet azért maradt a végére (eltérve az eredeti formától), mert meglepetésnek 
szántam, és nem akartam az önálló játékaikat megzavarni. Szerencsésebbnek is tűnt ez a változat, 
mert meg kellett várni, hogy elcsituljanak, annyira tetszett nekik az ördögolló. Miután elcsende-
sedtek, ezt kérdeztem: 

- Gyerekek, énekeltünk, játszottunk, táncoltunk már ezen a farsangon. Mi az, amit még nem 
csináltunk? 

Több helyről is jött válasz: - Nem ettünk! 
- Erdélyben mi a jellegzetes farsangi étel? 
- Akürtőskalács! 
Ekkor bevittem az édesanyám által faragott fateknőben nyolc kürtöskalácsot. Előző nap 

ugyanis magam is megtanultam sütni. így aztán kürtőskalácsevéssel fejeződött be a kecskeméti 
Szórakaténuszban a farsang. 

JÁKI LÁSZLÓ 

Tanulmányi kirándulás 
mint a honismereti nevelés része 

Az iskolai kirándulás lényegében nem más, mint annak felismerése, hogy az iskolának a tanter-
ven kívül is vannak feladatai. A felismerés nem új, a nevelés-oktatás történetében sokan felismer-
ték a kirándulás, a szabadban töltött idő hasznosságát. A hangsúly azonban mindig más és más 
volt. Montaigne és Rabelais a séta esetében a hangsúlyt az egészség megőrzésére helyezte. 
Comenius a szemléltetést, a természet megfigyelését tartotta fontosnak, Rousseau a nevelést he-
lyezte előtérbe. A történelmi kuriózumok ellenére azonban kirándulások a XIX. század második 
felében épültek be az iskolák életébe. Az 1911-1915-ben megjelent Népoktatási Enciklopédia 
szerint „az iskolában a földrajz, történelem, természetrajz és a beszéd- és értelemgyakorlati okta-
tás intenzitása érdekében a kedélyképzés szempontjából és egészségügyi okokból, az iskolater-
men kívül is van feladata. Az iskola ezt séták és kirándulások alakjában oldja meg." Az 
1933-1934-ben kiadott Pedagógiai Lexikon részletesen és árnyaltan foglalkozik a kirándulások-
kal. A Lexikon szerint a kirándulásoknak maradandó hatása van az eleven történésen, az élő pél-
dán, a közvetlen megismerésen és az egyéni tapasztaláson keresztül. 

A fenti felismerések alapján először a gimnáziumokban vált rendszeressé a kirándulás. Alsóbb 
osztályok a Balatont, a Tátrát, majd a Mátrát keresték fel, érettségi előtt rendszeres volt a külföldi 
kirándulás. Igen gyakran hajón mentek le az Al-Dunára, majd onnan Görögországot keresték fel. 
A kirándulásokra gondosan felkészültek, a szegény gyerekek költségeit alapítványi keretekből 
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pótolták, majd utóbb a látottakról a következő évi évkönyvben, értesítőben részletesen beszámol-
tak. 

A polgári iskolák szerényebb útvonalakon ugyan, de ugyancsak rendszeresen kirándultak. A 
népiskolák tanulóinak anyagi helyzete legfeljebb csak a környező erdők, hegyek felkeresését tette 
lehetővé. A rendszerességet itt a századfordulótól az amerikai mintára elterjedt Madarak és fák 
napja jelentette, amikor az iskola környékén lévő erdőket, mezőket keresték fel. Ilyenkor a ter-
mészet szeretetével és szépségével kapcsolatos verseket mondtak, fákat ültettek, vagy a szemetet 
szedték fel az erdőben. Külön tanulmányt igényelne a fővárosi iskolák kirándulásainak bemutatá-
sa. Igen gyakran kiránduló vonatok indultak a Balatonra, a Mátrába és ezek költségeit jelentős 
mértékben a főváros fedezte. Ugyancsak hosszan lehetne beszélni a cserkésztáborokról, a Magyar 
Tanítók Turista Egyesületéről. 

A kirándulásokat tehát mindenki fontosnak tartotta, senki nem ellenezte, a tantervek is utal-
tak rá, sőt az oktatás és nevelés szinte valamennyi szereplője igényt tartott rá. Mondhatnánk azt 
is, hogy sokan „osztozkodnak" a kiránduláson, így hol az egészségnevelési, hol a természetraj-
zi-biológiai, hol a történelmi, hol a nevelési szempontok kerültek előtérbe. Az osztozkodás sajnos 
nem növelte a kirándulásra fordítható idő kereteit, s nem segítette a kirándulások szervezésének, 
módszertanának kialakulását. Nyilván más a kirándulás, ha kőzeteket vagy lepkéket gyűjtünk, 
megint más, ha az országot, annak népét, a közösségét kívánjuk megismerni, s ismét más, ha tör-
ténelmi emlékhelyeket látogatunk meg. 

Kérdés, hogy lehet-e, szabad-e, és ha igen, akkor milyen mértékben különválasztani a célokat. 
A lehetőségek korlátozottak, így meggyőződésem, hogyha némi kompromisszummal is, de meg 
lehet keresni azt a módszert, amikor egy kiránduláson belül több oktatási és nevelési hatás is érvé-
nyesül. 

Zaklatott történelmünkben sajnos a kirándulások céljánál hol ide, hol oda esett a hangsúly, de 
mi ezen a tanácskozáson elsősorban a honismeret szempontjait akarjuk körbejárni. Ennek idő-
szerűségét elsősorban az indokolja, hogy a közvetett élmények világában különös hangsúlyt kell 
kapniuk azoknak a valóságos élményeknek, melyek a honismerethez, pontosabban a honszeretet-
hez vezetnek. A pedagógia és a pszichológia számtalan tétele bizonyítja, hogy az átélt élményeket 
semmi nem pótolja. Más olvasni, hallani, látni valamit, mint átélni, megtapasztalni. Közhely, de 
mégis megemlítem a közös élmény fontosságát. Ismét a régi Pedagógiai Lexikonból idézek, ahol 
ez olvasható: „...és mennyi jóra ösztönző lelki készség van, melyek mind életre kelhetnek ott kint 
a szabadban, amikor tanár és tanítvány együtt gyönyörködhetnek annak a földnek a szépségében, 
ahol születtünk, élünk és halunk, amelyért mindannyiunknak dolgozni kell." 

A közös élmény, a szép táj egyenes úton vezet a megismerés igényéhez, a megismerés viszont 
környezetünk megszeretéséhez. Szabó Zoltán írja, hogy a haza földrajzi értelme sok tekintetben 
elsődlegesebb, mint a történelmi. Szabó Zoltán nyomán is állíthatjuk, hogy a természetben, a tá-
jon, a földön keresztül vezet az út az adott földön élő emberekhez, az emberek közösségéig, a ha-
zához. Ezt az irodalom is tükrözi. Petőfi „szülőföldem szép határá"-ról írt, Széchenyi „kedves föl-
dieknek" szólította meg az embereket. Az első élményeink közvetlen környezetünkhöz, susogó 
fákhoz, vízcsobogáshoz, házakhoz kötődnek. 

Mindezt azért kell hangsúlyozni, mert kirándulások tervezésekor mindezt messzemenően fi-
gyelembe kell venni. A honismerethez, honszeretethez a szűkebb környezet megszeretésén, meg-
ismerésén keresztül vezet az út. Egy 10 éves gyerek nem megismerni akarja a Balatont, hanem fü-
rödni szeretne benne, egy 12 éves fiú az erdei tisztásban nem a szép haza egy darabját látja, ha-
nem helyet a focizáshoz. Az így szerzett élmények, igények vezetnek el magasabb igényekhez. 

És itt fel kell vetni a külföldi kirándulások kérdését. Tragédia-e, ha egy gyerek először megy 
„olaszba", mint a Mátrába? Mindezt azért kell végiggondolni, mert egyre gyakoribb, hogy a tanu-
lók egyre nagyobb része nem a szomszéd falut, vagy várost fogja megismerni, hanem a szomszéd 
országot, vagy netán a szomszéd földrészt. A globalizáció, az EU csatlakozás és egyáltalán a javu-
ló életszínvonalunk idején a pedagógiának ezekhez a problémákhoz tudatosan kell viszonyulni. 
Érdemes ismét történelmi példákra utalnunk, hiszen a XVIII. században értelmiségünk jelentős 
része a szomszédos vagy távolabbi országok megismerésén keresztül jutott el a hazához. Gondo-
lok itt elsőként a peregrinációra. Apáczai és társai a külföld megismerésén keresztül jutottak el a 
hazai viszonyok megváltoztatásának felismeréséig. Beszélhetnénk itt arról a magyar értelmiség-
ről, amely az 1930-as években a klebelsbergi ösztöndíjak segítségével jutott el Európa fejlettebb 
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országaiba és hozta onnan haza szülőföldjük átalakításának, jobbításának igényét. De gondolha-
tunk személyes élményeikre is, amikor egy-két évtizede megérkeztünk gazdagabb országokból, a 
határon néha megalázó vizsgálatok ellenére is örültünk, mert hazaérkeztünk. 

Végül engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül egy-két módszertani problémát érintsek. 
A növekvő lehetőségek a jövőben tudatos tervezést igényelnek. Ez azonban soha nem jelent-

heti a kirándulásokban rejlő kötetlenség feladását. A kirándulás tudatos tervezése a pedagógus 
belső munkáját igényli, de ez nem jelenti azt, hogy a kirándulás egy kihelyezett tanítási óra legyen. 
A kirándulás ne legyen „buli" sem, ne jelentse a normák áthágását, de ne legyen az iskolai kötött-
ségek szükségszerű merevségének folytatása sem. Az élmény, az öröm, a határok közötti kötet-
lenség az a többlet, mely a kirándulások hatását egy életre szólóan megszabja. Mindez természe-
tesen az életkori sajátosságok szigorú figyelembevételét kívánja. A kirándulások által a haza, a 
hon megismerését valóban csak végső célnak tekinthetjük, s az ehhez vezető út hosszadalmas. Le-
gyen a kirándulás mindig az életkornak megfelelő örömforrás. Az ország, a nép, a közösség, an-
nak történelmének megismerése és megszerettetése e folyamat végén van. S nekünk, e folyamat 
módszereit kell keresni. 

• 

A tardi tájház (Hermán Ottó Múzeum, Miskolc) 
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