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A néPi HAgyomÁnyok okTATÁsÁnAk 
FonTossÁgA Az iskolARenDszeRBen 

tut
Beszprémy katalin

 A népi kézművesség megmaradásának záloga – a mesterségbeli tudás hiteles 
átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami igen fontos napjaink értékhiá-
nyos világában. nem győzzük eleget hangsúlyozni – itt idézem most kodály zol-
tánt-, hogy az elődök tudása elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának. miért is fontos, hogy ez a kultúra megmaradjon? Azért, 
mert szellem, lélek, test együttes épülését szolgálja. Hiszen nem képzelhető el 
hiteles nemzeti vizuális kultúra elmélyült, alapos tudás, ismeretek nélkül; már-
pedig ez a tudás nem teljes a népi kézművesség elsajátítása híján. ennek hiányát 
tapasztaljuk a médiában, a minket körülvevő világban, ahol ez a műveletlenség 
óriási méreteket ölt. 

A népi kézművesség egyfajta tárgyi anyanyelv. ezt már gyermekkorunkban el 
kell sajátítanunk, mint ahogy az anyanyelvet is, teljes egészében. 

A mai világ nem a kitartó, sok munkáról, elmélyülésről, a múlt megbecsülé-
séről, a hagyományok iránti tiszteletről szól, sokkal inkább a gyors sikerről, a 
divatos, kommersz, meghökkentő kreatív ötletekről. ma, aki gyermekkorában 
nem ismerte, nem szerette meg ezt a világot, nehezen találkozik vele később – 
nem erről szól életünk, – a média által uralt életünk. Ahhoz, hogy anyanyelvünk-
nek ezt a fajtáját gyermekkorban megszerezzük, nagyon alkalmasak a játékok 
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(egyetérthetünk ugyanis abban, hogy a tárgyi anyanyelvnek nem tananyagnak, 
hanem élménynek, játéknak kell lennie): a táncházak, játszóházak. 

viszont a játszóházaknak van egy hátulütője: rövid a tevékenységre fordítható 
idő, sok a gyerek, kiszámíthatatlan a korösszetétel, emiatt a gyorsan, egyszerűen 
elkészíthető tárgyakat ismerik meg a gyerekek. kell a gyors sikerélmény, s pon-
tosan a kitartó kézműves munka ízére nem éreznek rá ezáltal. 

nem tanuljuk meg megtalálni a szépet és az értékeset, ha fiatalkorunkban 
nem találkozunk nemzeti kincseinkkel. 

 elsősorban nem művészeket szándékozunk nevelni, hanem művészeti kö-
zegben szeretnénk a gyermekeket nevelni, ahol ők aktív részesei a művészi te-
vékenységnek; így ez a tevékenység fontos pedagógiai eszköz lehet a kezünkben. 
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ebből a gondolatból kiindulva jutottunk arra, hogy fontos a tudás elemeket 
egymásra építő, elmélyülést lehetővé tévő, korosztályi sajátosságokat figyelembe 
vevő, tudatos tanulási folyamatok beépítése a tantervbe, a játék segítségével. mi 
is ennek a pedagógiai haszna? 

Tapasztalat szerint a gyermekek nagy része nem a lexikális tudás, hanem 
a kreatív manuális feladatok megoldása által fejlődik szellemileg is. emellett 
a kézművesség nagyban fejleszti az érzelmi intelligenciát, hiszen aki nem tud 
közösségben gondolkodni, nem is tud együttműködni, hiába nagy a tudása, nem 
válik hasznossá, továbbá a kooperáció készségének hiánya agressziót is kiválthat. 

Felvetődik a kérdés: milyen oktatási formát kell kialakítani? 
legkézenfekvőbb dolog a tantervbe való beépítés lenne, melynek nem monda-

nak ellent napjaink pedagógiai irányelvei. A tantervbe építés azért nehéz, mert 
nincs olyan felsőfokú pedagógus képzés, ahol a leendő pedagógusok a népi kéz-
műves ismeretek elsajátítására szakosodhatnának.

 ugyan ez a probléma merül fel az alapfokú művészetoktatás területén is. itt 
is hiányzik a népi kézműves tagozat, mely épp úgy, épp olyan markánsan külön-
bözik a meglévő kézműves tagozattól, mint a népzenei a komolyzeneitől, vagy a 
néptánc a balettől.
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viszont szakköri formát már most be lehetne újra vezetni, de ez megint csak 
gazdasági kérdés a finanszírozás miatt. 

megoldhatná ezt a képzés körüli problémát a pedagógusképzésben akkreditált 
120 órás tanfolyam elismerése, melynek tananyagára szeretnék részletesebben 
kitérni. 

elméleti részében általános néprajzi alapismeret szerepel, amely magába fog-
lalja az etnikai csoportokról, a naptári évről, a családi ünnepekről megszerzett 
ismereteket, tanulnak a táji-természeti környezetről, annak hatásáról a gazdál-
kodásra, építészeti, és tárgyi kultúrára. megismerkednek a paraszti társadalom 
szerkezetével, változásaival, település-, ház-, berendezés-, viseletkultúrájával, 
illetve a folklórral. ez az elméleti tudás azért fontos, mert e nélkül nem tudják 
elsajátítani a népi hagyományokra épülő kreatív vizuális ismereteket. 
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A gyakorlati részben természetes anyagokat használnak fel: kukoricacsuhét, 
agyagot, gyapjút, gyékényt, fűzvesszőt, bőrt, különféle színező-festő növényeket, 
gyógynövényeket, stb..

 ezáltal a természet is közel kerül a gyermekekhez. ezek a foglalkozások az 
évszakok szokásaihoz, az ünnepkörökhöz, a természet körforgásához kapcso-
lódnak. Hímzéssel, fonással, szövéssel, gyöngyszövéssel-, fűzéssel, nemezeléssel, 
bőrművességgel, a természetes növényi szálasanyagok (fűzvessző, csuhé, szalma, 
gyékény, sás) megmunkálásával, az adventi készülődés, a húsvét hagyományos 
folklór és tárgykultúrájával, természetesen ezek elkészítésével is foglalkoznak a 
hallgatók. 

Fontos eleme a képzésnek maga a játék készítés is. A csapatban való gondol-
kodást a néptánc, illetve egyéb sport, és körjátékok is segítik. 

megtanítjuk, hogy kirándulás, erdei iskolák alkalmával mihez kezdhetünk 
gyermekeinkkel a szabadban?

A nemzedékek közötti szakadékokat is áthidalhatjuk az előbb felsorolt foglal-
kozásokkal, hiszen ez mind hagyomány átadás.

erre a képzésre épül az az emelt szintű, az okJ-ban megmaradt – a művészeti 
és örökség szakmacsoportba tartozó – népi játék és kismesterség oktatója kép-
zés, mely már egy népi kézműves szakma ismeretét, és ennek oktatói ismereteit 
tartalmazza. nagy fejlődés, hogy a nyugat-magyarországi egyetemen elindult 
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egy kísérleti népi kézművesség szakirány, ami lehetővé teszi a későbbiekben en-
nek a tárgynak az iskolarendszerben történő tanítását.

A népi kézművességet táborokkal is igyekszünk átadni, megismertetni/meg-
szerettetni. nagy öröm számunkra, hogy idén már hatodik alkalommal szervez-
hettünk a Hagyományok Háza szervezésében is ilyen tábort. 

Úgy gondolom, ha nemzeti műveltséget akarunk létrehozni, az lehetetlen 
anélkül, hogy anyanyelvi szinten a népi kézművességet ne tanuljuk meg.


