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Anyanyelvoktatásunk a Habsburg-birodalomban (1713–1830), 
a reformkorban, a forradalom és szabadságharc korában (1830–1849), 

a Habsburg önkényuralom idején (1849–1867) 
az anyaországi oktatási rendszerbe tagoltan 

 

XIII. 
 
 

Népies irányzat — népköltészet 
(I.) 
 

 

Magyar irodalmunkban Petőfi Sándor és társai nyomán indult meg az a népies 
irányzat, amely szélesen kibontakozott, s máig is tart. Anyanyelvünk oktatása 
szempontjából azért fontos, mert édesanyánk az altatók, etetők, a mondókák stb. 
segítségével a népköltészet világába vezettek be mindannyiunkat, tanítottak ben-
nünket, majd az óvodában ez a világ bontakozott ki a mesék, találós kérdések, 
mondák segítségével, s folytatódott az iskolában… 

Itt az anyanyelv oktatás korszakainak tárgyalása során vissza- és előre is ug-
runk, megnézzük, hogyan indult meg a népköltészet kutatása, megismerése, hogyan 
zárkózott fel az irodalomtörténeti korszakokba, hogyan segítette és segíti ma is 
anyanyelvünk oktatását. 

A „nép” — mint a népművészet teremtője —, hagyományosan a paraszt-
ságot jelenti. A népművészet körébe mind tárgyi, mind szellemi alkotások tartoz-
nak, az adott közösség hagyományainak megfelelő és a szép iránti igényének 
megfelelő tevékenységet is jelentenek: a mesék, mondák, dalok stb. mellett a 
néptánc, népi építészet, faragás, szövés, hímzés, fazekasság stb. 

Az uráli őshazától a Kárpát-medencéig és az írás megismeréséig, magyar né-
pünk művészetteremtő tevékenysége nyomán tárgyi és szellemi alkotások születtek. A 
népköltészet része a népművészetnek, hiszen a közmondás, a szólás, a szólás-
hasonlat, a népmonda, a népmese, a népballada, a népdal, a néptánc végigkísérte 
magyar népünk életét a bölcsőtől a sírig. A ráolvasás, az imák, a gyermekdalok, a 
játékdalok, majd az emberi élet eseményeihez kapcsolódó szokások — születés, 
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lakodalom, temetés —, a jeles napokhoz — karácsony, farsang, húsvét, pünkösd, 
aratóünnep, halottak napja stb —, fűződő lírai vagy drámai műfajok mind-mind 
részei anyanyelvi és irodalmi óráinknak, egész oktatásunknak. Ez a búvópatak 
továbbélt a kereszténység felvétele után is, s ma is. 

 
Zenei őstörténelmünk határpontja a honfoglalás, mivel ekkor vált elszigeteltté 

egy korábbi műveltség, kezdődött el fokozatos elhalása, akkor kezdődött meg a 
bekapcsolódás az európai zeneéletbe. Nem minden maradt fenn, amit keletről 
magunkkal hoztunk, eltűnt a táltosének, a mitológiai dalok. A honfoglalás kori 
magyar hősi énekekről keveset tudunk, valamit kielemezhetünk P. Magister 
Gesta Hungarorumjá-nak 46. fejezetéből: tekerőlantok, édes szavú kobzok, sípok — 
énekesek, jokulátorok, igricek… 

A magyar népdal iránti érdeklődés a Magyar Hírmondó 1782-ben, Rát Mátyás 
gyűjtési felhívása (Sipos Lajos szerk., 2000. 267.) után kezdett kialakulni, majd 
1801-ben Sándor Iván ismétli meg a felhívást, Virág Benedek 1802-ban „du-
dolgató lánkák énekét” Kazinczy Ferenctől kérdi. A magyar irodalomban Csoko-
nai Vitéz Mihály nevéhez fűződik az első népies helyzetdalunk: Szegény Zsuzsi a 
táborozáskor. Csokonai Tempefői (1793) c. drámájában hallhattuk az első lejegyzett 
tündérmesénket. Fazekas Mihály Lúdas Matyi (1804) című elbeszélő költeményé-
ben jelenik meg az első népi figura, aki népmesehősként maga tesz igazságot. A 
XVIII. század második felében, a nemzeti öntudatra ébredés korában a magyar-
ság legnagyobbjai kezdtek rádöbbenni, hogy szükség van a nemzeti értékeink 
számbavételére, támogatni kell a magyar nyelvű irodalmat, össze kell gyűjteni 
történelmünk írásos és más tárgyi emlékeit, művelni, fejleszteni kell a magyar 
nyelvet. 

Kölcsey Ferenc az 1826-ban megjelent Nemzeti hagyományok című munkájában 
európaiként érdeklődött a helyi, a nemzeti iránt, s magáévá tette a gondolatot, 
hogy minden nép kultúrája egyedi és különös értéke a közös emberi múltnak és 
jövőnek. Úgy gondolta, hogy a népi értékek, pl. „pórdalaink” felfedezése ösztönző 
lehet nemzeti kultúránk kibontakozásában. A nemzet fogalmába a többséget al-
kotó jobbágyságot is beleszámította. Vallotta: „A való nemzeti poézis eredeti 
szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni, szükség tehát, hogy pórdalainkra illy 
céllal vessünk tekintetet.” 

A reformkor legnagyobb népdalgyűjtője Erdélyi János (1814–1868) volt, aki a 
Kisfaludy Társaságban, 1842-ben a székfoglalóját a Népköltészet című értekezésé-
vel tartotta mag. Az irodalmi népiesség programja: „vegye föl a művelt költészet 
a népinek a tisztaságát” — javasolta. 1846-ban jelent meg Népdalok és mondák cí-
mű gyűjteménye, majd két éven belül még kettő. Erdélyi elméleti felfogása és 
népköltészeti gyűjtőmunkája Petőfi útját egyengette. 

A székely népballadakincs felfedezője Kriza János (1811–1875). A Grimm-
testvérek munkásságáért lelkesülő kolozsvári unitárius püspök már a Remény c. 
kötetében közölt népdalokat. 1839–1841 között a székely népballadakincs 
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gyöngyszemeit gyűjtötte össze munkatársaival a Vadrózsák (1863) című köteté-
ben. 

Székely balladákat, meséket, népi kifejezéseket. (A gyűjteményt az egyébként 
kitűnő Iulian Grozescu támadta meg a Fővárosi Lapokban, azt feltételezte, hogy a 
Kőműves Kelemen és a Molnár Anna román balladák egyszerű fordításai. A Vadró-
zsa-pör néven ismert hosszú polémia tisztázta, hogy sokkal távolabbi kölcsön-
hatásról és párhuzamos fejlődésről van szó, megindult a román népköltészet ku-
tatása is, s 1870-ben Iulian Grozescu és Iosif Vulcan közreműködésével jelent 
meg a román népköltészet magyar nyelvű antológiája. Irodalomóráimon a Kőmű-
ves Kelemenné ballada megtanítása után mindig felolvastam a Meşterul Manole balla-
dát, de Pintea Viteazul és a Mioriţa és más, román balladákat is.) 1872–1924 kö-
zött Arany László, Gyulai Pál, majd Sebestyén Gyula és mások szerkesztésében 
jelentek meg népköltészeti alkotások. 

A székelyek néprajzi, irodalmi és történeti tanulmányozásának kiapadhatatlan 
forrása ma is Orbán Balázs hatkötetes műve, a Székelyföld leírása (1868–1873). 

Arany László, Benedek Elek, Ősz János, Berze Nagy János és sokan mások 
népmesegyűjtésükkel írták be nevüket az irodalomtörténetbe. 1899-ben megala-
kult a Magyar Néprajzi Társaság s az Ethnográphia című folyóirat. A XX. század 
legnagyobb gyűjtői Bartók Béla (1881–1945) és Kodály Zoltán (1882–1967), akik 
zenéjüket is népi dallamokra építették, s ezzel új zeneszerzői irányzatot teremtet-
tek. Bartók Béla az erdélyi román népzene gyűjtésében is úttörő munkát vállalt, 
arra döbbent rá, hogy nem lehet tanulmányozni a magyar népzenét sem a szom-
széd népek zenéjének ismerete nélkül. A kétnyelvűség, a többnyelvűség íme a 
zene világában is él! 

A XX. században újabb tudományág, a szociográfia társult az eddigi, a népéle-
tet, a népművészetet, a népi hagyományokat kutató tudományhoz, jeles kutatói: 
Illyés Gyula, József Attila, Szabó Pál , Erdei Ferenc és sokan mások, de az erdé-
lyi Tamási Áron is. Ez a munka napjainkban is folytatódik, feljegyzések, leírások, 
rajzok, fényképek, térképek, film, magnó, hanglemezek, videó, CD, DVD, tévé-
műsorok stb. őrzik népköltészetünk, népi kultúránk emlékeit… Neves erdélyi 
kutatóink: Jankó János, Domokos Pál Péter, Kós Károly, Szentimrei Judit, Nagy 
Jenő, Kallós Zoltán, Ráduly János, Bura László, Pozsony Ferenc, Nagy Olga, 
Konsza Samu, Gazda Klára és sokan mások… 

Népdalgyűjtőink munkássága nyomán anyanyelvi oktatásunk is sokat nyert, 
sokat gazdagodott és gazdagodik olyan értékekkel, mint pl. a Kőműves Kele-
menné, amely évszázadok során más-más, varázslatos, csodás eseményeket, 
egész Európára kiterjedő változatban, az egyetemes népi kultúra, de egyben 
nemzeti jellegű kultúra világát tárják az újabb és újabb nemzedékek elé. Népköl-
tészetünk, népi kultúránkat ápolni, szívvel és szeretettel megőrizni az eleinktől 
ránk maradt értékeket — mindnyájunk kötelessége, anyanyelvoktatásunk köte-
lessége is. Kodály Zoltán szavaival: „Népet csak egészben lehet megismerni. A 
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nép dalait is csak az érti igazán, aki ismeri szokásait, ruházatát, értékeit, építkezé-
sét, egész életét.” 

Dolgozatom következő részében Móser Zoltán (1995) kötete nyomán rövid 
áttekintést adok mindarról, amivel diákjaink az iskolába kerülésük előtt már talál-
koznak (ha találkoznak!) a szülői házban, a környezetükben, s majd az óvodában 
és az iskolában… 

Egy vogul népdaltöredékkel kezdjük: „Énekelj, énekelj! — sürgettek, / gon-
dolva, hogy könnyű az, /  Regölj, no regölj! — sürgettek, / gondolva, hogy 
könnyű az. (…) //  Miről regöljek hát nektek? / Ugyan miről énekeljek? / Éne-
kelek én a múltról, / Regölök a régiekről. / Énekszómat, regeszómat / kisko-
romban öregek rejtették, / tarisznyát meg bekötötték, / beletették tamburába, /  
tamburát az odvas hársba, / hársfa pedig elveszett az erdőn, /  hogy megleljed: 
utat kell találnod…” (Vogul epikus énektöredék. Nagy László fordítása.) 

 A régi világról sokat és sokszor olvastunk, hallottunk, tanultunk, de nemcsak 
a régi könyvek, a krónikák lapjain találhatók, de ott rejtőznek a gyermekjáték-
dalokban, a népdalokban, a kiveszőfélben levő népszokásokban. (Ezek íratlan 
történelmünk dokumentumai). Az elmúlt, az eltűnt idők nyomába eredünk, ahol 
a dalok, az énekek, a szokások és főleg a szavak, nyelvi kifejezések, szókapcso-
latok lesznek kicsiny világító gyertyáink. (Szülőföldem szép határa… Kósa—
Szemerkényi, 1975. 34. után.) 

 Mindenkinek van szülőhelye, de ezt nem mindenki vallja szülőföldjének. Ez 
utóbbihoz életre szóló emlékekkel kapcsolódunk, mert a valahová való tartozás 
biztonságérzetét nyújtja. A bontakozó értelmű gyermeknek a szülőföld jelenti az 
ihletet. Mikes Kelemen a messzi Rodostóban sem felejtette el Zágont, Ady End-
re Mindszenthez, Reményik Sándor Kolozsvárhoz írta számos versét, Arany Já-
nos élete végéig vágyott haza Szalontára. Tamási Áron is vallotta: „Valósággal 
nyűgbe ver valami különös érzés, amelyhez hasonlót soha semmi sem ébresztett 
bennem, csak a föld, hol ringott bölcsőm” (Szülőföldem). 

A bölcső minden gyerek számára a szülőföld jelképe. Ebben a rengő-ringó 
ágyacskában kezdte az ember az életét. S a világba indulás első állomása a szoba, 
ahol a kisded látni, hallani, majd beszélni kezdett, járni tanult. Megismerte a ma-
gasra rakott, hímzett párnákkal díszített vetett ágyat, a sarokpadot, amely két szár-
nyával körülfogta az elébe rakott asztalt, régebben az evőszéket vagy asztalszéket, 
mert arra tették tálban az ételt, hogy a család körülötte ülve, ráhajolva, nyugod-
tan kanalazhasson. Mellette az ülőke vagy a gyalogszék, a nagyapa számára a ka-
rosszék, a gondolkodószék. A szoba falán téka. Benne a gyermek számára is orvos-
ság, a nagyobbaknak a kalendárium vagy más olvasnivaló. A legényke feladata 
volt a tüzelőt behozni a tűzhelyre, mely távol tartotta a hideget, világított s a nyers 
ételeket ehetővé puhította. Jelentőségét a gyermek is hamar felismerte. A nagy-
mama/nagyapa szájából hallhatta: Ez a gyermek olyan, mint a tűz. Az édesanya, a 
fürge, a mosolygó szemű menyecske tűzről pattant, és ég a keze alatt a munka. A tűz 
otthona a búbos kemence, amelynek padkáján játszani, aludni is lehet. A békés ott-
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hont így a gyermek családi tűzhelynek ismerte meg, s felcseperedve, legényként 
háztűznézőbe ment, azaz megszemlélte, milyen a lányos ház belül… A fiatal pár-
nak házat építettek, rönkből faragott borona volt a ház fala, szabályosan faragott 
facserép, zsindely a fedél, s kézzel csépelt széles rozsszalmából is fontak zsúpot, 
esetleg náddal fedték be a tetőt. Az udvaron az állatok lakása, az istálló, mellette 
állt a csépeletlen gabona asztagban, vagy a széna boglyákban. Erdélyben mindezt a 
csűrben tárolták. A disznóól, a kutyaól, a tyúkketrec, a galambdúc takarítása a gyerek 
feladata volt. S a telek, a porta elején a leveles kapu, Székelyföldön a székelykapu, 
Máramarosban a faragott kapu, díszes bejáratával várta a belépőt. 

Beszédes hangok… Elmesélek egy társalgást a hároméves Balázzsal: 
Én: — Aaaaaaa... 
Balázs: — Öeeeee... 
Én: — Aaaaaaaaaaaa… 
Balázs: — Le, leööö… 
Általában eddig tart. Különös, mondhatná bárki, de egyúttal azt is kérhetné: 

próbáljam meg lefordítani, mit jelent ez. Pontosan még én sem tudom… De, 
hogy Balázs engem ért…, a hangomat… Ez a hang az egyetlen szilárd pont Ba-
lázs életében. Ez a hang az öröm hangja, színeket, foltokat, arcokat, apró kis él-
ményeket hív elő gondolkodásra még képtelen kis elméjéből. Ez a hang egy lép-
csőnek az első foka. Innen lépked majd későn, nem is olyan sokára, tovább, fel-
felé. Hamarosan birtokba veszi azt a három lépcsőfokot is, amit a mi-re-do han-
gokkal jelölünk. Ezután az ötfokú hangok sora következik: do-re-mi-szo-lá. Ez a 
mi-re-do világa csodavilág, egyszerű és szép. Hallgassuk csak a libapásztor leány-
kák énekét, amikor hazafelé hajtják libáikat: 

E-gyél, li-bám, e-gyél már, nézd a nap is le-megy már… 
mimi mi mi mi mi 
re re rere 
dodo do do 
 
Egyetlen példa, de hányat és hányat idézhetnénk, a kicsi gyermek virágzó kert-

je, amelyben nyelvi virágok nyílnak, ezt kell gondozni, öntözni, nyesni, oltani, 
hogy illatozzanak gyermekeink, tanulóink életében (Móser Zoltán, 1995. 9. után). 

 
(Folytatjuk) 

 
 
 
 

 


