
Romániában a mindennapi beszéd-
ben, illetve az alkalmazott néprajz külön-
bözõ területein folyó diskurzus napjain-
kig hangsúlyos motívuma az a néprajzi
kutatások korai idõszakát meghatározó
vélekedés, miszerint a társadalmi haszná-
latban oralitás és írásbeliség szétválik, az
elsõ a tradicionális kultúrára, míg a má-
sodik a hivatalos/magaskultúrára jellem-
zõ. E szemlélet szerint a folklóralkotás
eredeti, érintetlen voltát épp a szóbeli ha-
gyományozás biztosítja. A kurrens nép-
rajzi kutatások egyik fontos területévé
vált ugyanakkor annak vizsgálata, hogy
milyen szerepe, milyen formái, mûfajai
jelennek meg az írásbeliségnek a tradici-
onális közösségek életében, illetve hogy a
különféle írott források hogyan épülnek
be, milyen hatást gyakorolnak a közössé-
gek kultúrájára.1

Az elõadás elméleti keretét Paul
Zumhtor és Jan Assmann tézisei jelentik.
Szóbeliség és írásbeliség egymásrahatásá-
nak kérdését kutatva Paul Zumhtor a szó-
beliség három történeti típusát határozza
meg. Az elsõdleges (oralité primaire), a
kevert (oralité mixte) és a másodlagos
szóbeliséget (oralité secondaire). Az elsõ-
nek semmilyen kapcsolata nincs az írás-
sal, a kevert és másodlagos szóbeliség 
közös jellemzõje az írásbeliséggel való
egyidejûsége egy adott társadalmi csoport
gyakorlatában. A kevert szóbeliség az
írott kultúra egyszerû jelenlétébõl adó-
dik, de esetében az írásbeliség hatása
részleges, késleltetett. A másodlagos szó-
beliség esetében az írás jelenléte megha-
tározó, a szóbeliség az írás révén alkotja
újra önmagát.2

Jan Assmann az írás két egymástól
gyökeresen eltérõ funkcióját különíti el:
az emberi emlékezet kiterjesztését szolgá-
ló archiváló, deponatív funkciót, illetve a
közzétételt, az emberi hang kiterjesztését
támogató performatív funkciót.3

A fenti elméleti keretbõl kiindulva je-
len tanulmány azt a folyamatot követi
nyomon, amely során a tradicionális
gyermekjáték 1. elsõdleges kontextusából
kikerül, regisztert vált; 2. visszakerül/
bekerülve újból regisztert vált, s szerves
részévé válik a közösségi kultúrának vé-
gül 3. eredeti szerepét nem képes már be-
tölteni, megszûnik spontánul mûködni, s
hagyományozása egy specialista feladatá-
vá válik, gyakorlata az iskolai keretekre
szûkül vissza.

A tanulmány ötletét egy olyan erdé-
lyi, zömmel magyar lakosságú faluban
szerzett megfigyelések adták, amelynek
közössége a 20. század folyamán épp a
tradicionális kultúra több elemének kései
továbbélése okán keltette fel a kutatók 
figyelmét. A különbözõ generációkhoz
tartozó helybeliek mellett a faluban 39
évig tanító, mindvégig a közeli városból
ingazó óvónõvel is interjút készítettem,
illetve felleltároztam személyes szakmai
könyvtárának azokat a köteteit, amelyek
gyermekjáték-leírásokat tartalmaztak. A
hét romániai és öt magyarországi kiadású
gyûjteményt bevallása szerint mindvégig
forrásként használta. Az 1970-es, 1980-as
években megjelent játékgyûjteményekbõl
több megtalálható a helybeliek könyves-
polcán is, bár a megkérdezettek egyike
sem tanult/tanított/játszott játékot ezek-
bõl a kötetekbõl. 

A tradicionális falusi közösségekben
gyakorolt különféle játéktevékenységek
elsõsorban egy-egy korcsoport életében,4

illetve a különféle rítusokban játszott sze-
repük kapcsán keltették fel a magyar nép-
rajzkutatók figyelmét.5

A magyar szakirodalom a gyermekjá-
tékokat „egy meghatározott életkori cso-
portnak a természeti és társadalmi kör-
nyezettel való, minden külsõ kényszert
nélkülözõ, nem produktív, ikonikus jelle-
gû, térben és idõben szakadatlanul meg-
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nyilvánuló akciósorozataként”, „a kultú-
rával való azonosulásnak, a kulturális
adaptációnak, a szocializációnak fizikai
és ideológiai objektivációjaként” határoz-
za meg.6 Egy másik meghatározás a fenti-
ek mellett a játék örömforrás-voltát, illet-
ve szinkretikus jellegét emeli ki. Beszéd-
szöveg, ritmus, dallam, mozgás és eszköz
szövetként összekapcsolódnak, egyszerre
fejezvén ki az anyagi lét, a szellemi maga-
tartásformák és a társas együttlétre vonat-
kozó aspektusokat.7

A magyar népi gyermekjátékok gyûj-
tésének igénye – akárcsak a más folklóral-
kotásoké – a nemzeti tudatosság erõsödé-
sével jelentkezik. A 19. század elejétõl fo-
lyóiratokban, folklórgyûjteményekben
nagy számban jelennek meg különféle,
változó forrásértéket képviselõ gyermek-
játék-lejegyzések. 

A gyermekjátékok nem csupán mint a
nemzeti kultúra megteremtéséhez fontos
õsi mûveltségelemek bírnak jelentõséggel
ebben az idõszakban, de az 1868-as nép-
oktatási törvény nyomán gyökeresen át-
alakuló közoktatás módszertanának is
fontos elemei. 

A különféle készségek és képességek
fejlesztésében, a gyermekek szocializáci-
óban játszott szerepe okán a játék felé fo-
kozott figyelem irányul. Friedrich
Fröbelnek a játékos foglalkozásokat a ne-
velés központi elemévé emelõ gyermek-
kert-koncepciója már megjelenésének
idején ismert Magyarországon is. A mód-
szer ismertetése és kritikája egyaránt
megjelenik a néptanítók szakmai fórumá-
nak, a Néptanítók Lapjának hasábjain.8

A gyermekjátékok gyûjtésének, isko-
lai hasznosításának kérdése a korszak
szakmai és sajtódiskurzusában egyaránt
jelen van. A Vasárnapi Újság egy közel öt-
ven, az iskolában zömmel tiltott játékot
felsoroló 1802-es iskolai jegyzõkönyv-
részlet közlése kapcsán mutat rá a játékok
fontosságára.9 Az elsõ népiskolai mód-
szertani munkák kidolgozója, Kiss Áron
1883-ban az Országos Tanítógyûlésen
nagyszabású gyermekjátékgyûjtést kezde-
ményez. Az indítványnak 1885-ben mi-
niszteri rendelet ad nyomatékot.10 A gyûj-
tésben 193 település 214 tanítója vett
részt. A települések 20 százaléka a mai
Románia területén található. 

A gyûjtés eredményeként jelent meg
1891-ben A magyar gyermekjáték-gyûjte-

mény. A közel ezer játékot tartalmazó
gyûjtemény Kiss Áron szemléletét tükrö-
zi. Nem tartalmaz nemzetiségi használat-
ból származó, illetve idegennek ítélt játé-
kokat, a nagyobb hasonlóságot mutató já-
tékváltozatok kimaradtak a válogatásból,
ugyanakkor bekerültek korábban nyomta-
tásban megjelent vagy kéziratokban hoz-
záférhetõ leírások is. A gyûjteménybõl
teljességgel hiányoznak a labdajátékok,
amelyek közlésének kérdését Porzsolt La-
jos A magyar labdajátékok címû köteté-
nek 1885-ös megjelenése után a szerzõ
megoldottnak tekinti. 

A kötet bevallott célja: megfelelõ ok-
tatási segédanyagot szolgáltatni a népok-
tatás számára. A gyûjtemény megjelené-
sének évében két válogatás is napvilágot
lát: egyik az elemi népiskolai tanítók, a
másik a gyermekek számára. Kiss Áron
1894-ben Kun Alajossal közösen Játékta-
nító vezérkönyvet is megjelentet. Néhány
énekes játék rövid változata bekerül a
népiskolai olvasókönyvekbe is.

A Kiss Áron-féle kezdeményezéssel
egy hosszú, napjainkig tartó folyamat in-
dul el. A 20. század elején fellendülõ s a
technika lehetõségeit egyre inkább a
gyûjtés és feldolgozás szolgálatába állító
tudományos kutatás s ennek publikációi
mellett a 20. század második felében szá-
mos, kifejezetten oktatási/nevelési segéd-
anyagnak szánt magyar gyermekjáték-
gyûjtemény jelenik meg Romániában is,11

illetve a gyermekjáték-leírások helyet
kapnak az olvasás- és énekkönyvekben,
kisiskolások szöveggyûjteményeiben,
gyermekfolyóiratokban is. 

A gyûjteményekben szereplõ játékok
több-kevesebb következetességgel hasz-
nált forráskiadványai különbözõ jellegû-
ek: rendszeresen szerepel ezek között
Kiss Áron kötete, a Magyar Tudományos
Akadémia 1951-ben megjelent gyermek-
játék-gyûjteménye,12 de gyakori a másod-
lagos forráshoz való fordulás, a publikált
válogatásból való átvétel is. A gyûjtemé-
nyekben szereplõ játékok többsége szö-
veges vagy énekes-mozgásos játék. A rend-
szerváltás után (1989) erõteljesebb a ma-
gyarországi kiadványok jelenléte. Több-
ségük a MTA Zenetudományi Intézete
Játékarchívumában õrzött gyûjtések
alapján készült, néprajzos szakember 
által végzett válogatás.13 A szöveges leírá-
sok mellett napjainkhoz közeledve egyre76
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inkább megjelennek a multimédiás esz-
közös (CD-rom, DVD, internetes kereshe-
tõ adatbázisok) megjelenítések.14

A gyermekjáték tehát kikerül saját
kontextusából, regisztert vált, írásban
rögzítik, nyomtatásban jelentetik meg. 
A fentieket ismeretében a következõ el-
méleti síkon megfogalmazódó problémák
merülnek fel.

Szóbeliség és írásbeliség viszonyát
taglalva Keszeg Vilmos fogalmazza meg,
hogy egy szöveg szóbeli és írásbeli kivite-
lezése közti különbség nem csupán tech-
nológiai jellegû, a kommunikációs gya-
korlatban hol az egyikhez, hol a másik-
hoz rendelõdik jelentésmegkülönböztetõ
funkció. Az oralitás legfontosabb sajátos-
ságaiként a kiegészítõ kódokat, a beszéd
esemény voltát és kontextusra nyitott jel-
legét, a szöveg egyediségét és a memori-
zálás kényszerét említi. Ezzel szemben az
írott szöveg függetlenedik kontextusától,
az emlékezet kihelyezésének egy formája,
az írással megnõ az egyedi szövegek szá-
ma, a szövegkontextus hiányában alapve-
tõ követelmény az explicit jelleg. Az írott
szöveg vizuális természetû, s áthidalja a
fizikai határokat.15

A tradicionális gyermekjátékok hang-
súlyosan jelenidejûségre, szóbeliségre
épülnek: hangzó beszédbõl, gesztusok-
ból, mozdulatokból és interakcióból épít-
keznek. Az egy adott játszóközösség által
ismert, gyakorolt játékok közül való válo-
gatás egy konkrét játszóközösségben zaj-
ló belsõ mechanizmus eredménye. Min-
den egyes játékesemény a közösségi nor-
mákhoz, elvárásokhoz igazodó, de mégis
egyszeri, egyedi teljesítmény, melynek
minõségét a játékakció helye, ideje, a
rendelkezésre álló anyagi javak, eszkö-
zök, a részt vevõ csoport összetétele, a
játszók száma, neme, kora, személyisége,
elõzetes ismeretei és tapasztalatai, sze-
mélyes kapcsolatai és preferenciái egy-
aránt befolyásolják. 

A lejegyzés ezzel szemben egyetlen
konkrét játékesemény során tapasztalt
vagy több játékeseménybõl absztrahált 
lényeges elemek (szabályosságok, térfor-
mák, eszközök, szöveg és dallam) vizuá-
lis (nyelvi, zenei, képi) jelrendszer segít-
ségével való rögzítésére koncentrál. Ezek
a gondolati-nyelvi mûveletek a meg-
figyelõ/elmesélõ-lejegyzõ személyén/szû-
rõjén keresztül valósulnak meg. Számos,

a játékeseményben élénken jelen lévõ
elem (hangsúly, hanglejtés, intonáció, rit-
mus, arány, térhasználat, testtechnika
stb.) megjeleníthetetlen, vagy csupán 
sematikusan jelezhetõ. A társadalmi kon-
textusából kiragadott, az írás által kime-
revített játék elveszti eredeti társadalmi
funkcióját, helyette elsõdleges funkció-
ként maga a rögzítés, a tények tartós
megõrzésének, konzerválásának az igé-
nye lép.16

A lejegyzések nagyközönség számára
való publikálását újabb gondolati-nyelvi
mûveletek elõzik meg. A gyûjtemény-
szerkesztõ összehasonlít, válogat a lejegy-
zett játékok között, különféle szempontok
szerint (pl. életkor, szöveg, mozgásforma,
hangterjedelem) csoportosítja õket. Az
explicitség érdekében egyszerûsít, ki-
emel, tömörít, alkalmanként szövegrésze-
ket helyettesít. Ebben a másodlagos kon-
textusban a játék gyûjtésének helye irre-
leváns információ, így a kötetekbõl – a
legfrissebb, néprajzos szakemberek által
irányított válogatások kivételével – hi-
ányzik. Ugyanannak a játéknak egyetlen
variánsa jelenik meg, amely a közvetítõ
(könyv, tanító) presztízse révén egyfajta
normatív változatként jelentkezik, s egy-
ben invariánssá lép elõ.17

A játékok gyûjteményeken keresztüli
széles területen való „szórása”, terjeszté-
se a „hely egysége”18 kérdésének az újra-
gondolására késztet. Peter Burke az
oktatás,19 Keszeg Vilmos az írás következ-
ményeit taglalva hívja fel a figyelmet,
hogy az írás (nyomtatott, irodalom, sajtó,
kézírás) gyengíti a helyi kultúrákat.20 A
Kiss Áron-féle gyûjtemények megjelené-
sének idején a magyar falusi közössége-
ket gazdag, organikus játékkultúra jelle-
mezte. Az egyes játéktípusok a 19. század
végén, 20. század elején széles körben 
elterjedtek voltak, számos variánssal 
rendelkeztek.

A 20. századi játékkutatások néme-
lyike arra is reflektál,21 hogy a tanítótól,
óvónõtõl tanult játékok egy része be-
épült a közösség játékkultúrájába, má-
sok viszont sohasem lépték túl az iskolai
keretet. Az egyik romániai gyermeklap,
a Jóbarát által 1971-ben meghirdetett
Népi játék- és játékszer gyûjtés pályá-
zatára22 beküldött 2385 hitelesnek ítélt
játéktárgy és 2700 oldalnyi játékleírás, a
szakirodalmi példák s saját terepgyûjté-
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sem is azt igazolja, hogy a 20. század kö-
zepéig az erdélyi falvak egy részében
még mindig gazdag, organikus játékkul-
túra létezett, amely amellett, hogy örö-
met szerzett, fontos szerepet játszott a
gyermekek szocializációjában. Léteztek
még a játéknak közösségi alkalmai, hely-
színei, ideje, a játszók kialakult, rend-
szeres kor, nem, utcák, szomszédságok
szerint szervezõdõ csoportjai. Mûködött
még a tradicionális társadalmakra jel-
lemzõ szûrõszerep is, amely alapján el-
dõlt, hogy egy-egy újabb elem bekerül
vagy nem az adott közösség gyakorlatá-
ba. A tanítói közvetítéssel megismert,
igen gyakran írott forrásból, másodlagos
kontextusból származó játék alkalman-
ként tehát egy-egy közösség játékkultúrá-
jának organikus részévé vált. Nem csu-
pán az iskolai szüneteken, testnevelési
órákon játszották õket, hanem a hétvégi
közös, utcai játszókban, táncok szünetei-
ben is. A nagyobb gyermekek gyakran
maguk tanították meg, vonták be a játék-
ba rájuk bízott kisebb testvéreiket. 

A falusiak életmódjának különösen
az 1960-as évek végétõl, az 1970-es évek
elejétõl megfigyelhetõ, bár kétségtelenül
közösségenként eltérõ ütemû átalakulásá-
val, a felnõttek városi munkavállalásának
általánossá válásával, a különféle fo-
gyasztási javak iránti igény hangsúlyossá
válásával a gyermekek játékkultúrája is
fokozatosan átalakult. A tradicionális 
játékalkalmak megszûnésével, újabb já-
tékszerek/játéktípusok (pl. társasjátékok,
sportjátékok) általánossá válásával, illet-
ve a játékesemény fokozatos nukleari-
zálódásával és individualizálásával a né-
pi gyermekjátékok közvetítése mindin-
kább a nevelõk feladata, maga a játék is
visszaszorul az iskolai, illetve a szerve-
zett szabadidõs tevékenység területére. A
tradicionális gyermekjátékok korábbiak-
ban jelzett szerepe, a játékok spontaneitá-
sa, változatgazdagsága mind kevésbé 

érvényesül. A rendszerváltás nyomán
újabb hangsúlyos életmódbeli változá-
sokra került sor. A társadalom egyre erõ-
teljesebb individualizációja a gyermekek
játékkultúrájának alakulásában is tetten
érhetõ. A megannyi televíziócsatorna 
kínálata, hang- és videokazetták, majd 
a multimédiás eszközök megjelenése 
végképp az óvodai, iskolai órákra, köri 
tevékenységekre, színpadi szereplésekre
számûzte a tradicionális gyermekjátéko-
kat. Napjaink felé haladva a játszók jel-
lemzõ korosztálya egyre süllyedõbb ten-
denciát mutat. A folyamat révén az óvó-
nõ, a tanító, a játszóházvezetõ a játék 
közvetítésének specialistájaként, az írott
játékgyûjtemény ennek a szerepnek az
eszközeként jelentkezik. Az írás mellett
ugyanakkor feltûnik egy újabb, a media-
tizált oralitásra épülõ játékközvetítõ: 
a hangszalag, a film, a számítógép megfe-
lelõ programja. Az újabb gyermekjáték-
kiadványokhoz alkalmanként CD-mellék-
let társul, amelyrõl a gyermekjátékokat –
az íráshoz hasonlóan – a fizikai határokat
áthágva ismerheti meg az érdeklõdõ. 

Összefoglalóan elmondható, hogy
mindaddig, míg a közösségek életmódjá-
ban a tradíciók meghatározóak voltak, a
gyermekjátékok írásba öntése és írásban
való terjesztése megtermékenyítõleg ha-
tott a játékkultúrára, bár kétségkívül hoz-
zájárult a játékkultúra helyi jellegének la-
zulásához. Bár az írás kimerevíti a játé-
kot, a közösség, amennyiben beemeli azt
a saját játékkultúrájába, újból felruházza
az oralitásra jellemzõ valamennyi sajátos-
sággal. Az írás akkor nem tudja ezt a sze-
repet közvetve sem betölteni, hogyha a
közösség maga nem képes már élni azok-
kal az eszközökkel, amelyek ezt lehetõvé
tennék. Ebben a végsõ stádiumban az írás
a specialista segédeszközévé válik. A csa-
ládi könyvtár polcán álló játékgyûjte-
mény csak könyv, amelybõl legfeljebb 
olvasunk.
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JEGYZETEK
1. Keszeg Vilmos 1980-as években, 1990-es évek elején végzett egyéni kutatásai már jelzik, a késõb-
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