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D1 
Paraszti életkéPek

1. csoport

1. 1981-ben Egyházasmaróton (Csehszlovákiában) készült portré
(Móser Zoltán: Földnek arca. 9–10. o.)

2. 1981-ben Egyházasmaróton (Csehszlovákiában) készült portré
(Móser Zoltán i. m. 9–10. o.)
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3. A szabolcsi Ajak faluban egy téesz-istállóban készült kép
(Móser Zoltán i. m. 15. o.)
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2. csoport

4. Gyermekarc
(Móser Zoltán i. m. 71. o.)

5. Gyermekarc
(Móser Zoltán i. m. 76. o.)
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6. Kalotaszegi épületfaragás
(Móser Zoltán i. m. 82. o.)
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3. csoport

7. – 8. Parasztház, házbelső Balatongyörökön és a Szilágyságban
(Móser Zoltán i. m. 92. o.)
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9. Búcsú a Gyimes-völgyi Felsőlokon
(Móser Zolán i. m. 117. o.)
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D2 
Egy folklórgyűjtő fEljEgyzésEi i. 

(Részlet)

Találkozásaim 
[…] Eszembe jut egy délután pesti lakásunkon. Szobámban olvastam, a másik szobában 
tizekét éves fiam beszélgetett, majd veszekedett legjobb barátjával, egy postás fiával.
– Rémesek ezek a parasztok! – mondta a vendég gyerek. – Anyám mesélte, hogy nem le--
het a csarnokban vásárolni, olyan árakat kérnek.
– Nem igaz! – tiltakozott a fiam, aki a parasztokat úgy ismerte, hogy elkísért engem 
gyűjtőutaimra. – Nagyon kedves emberek. Örökké tréfálnak.
– Egy fenét! – kiabált szenvedélyesen a vendég gyerek. – Nem lehet tőlük beférni az áru--
házakba. Mert csak ezeknek van pénzük. A múltkor is felszállt előttem egy asszony nagy 
hátikosárral a villamosra, majdnem lemaradtam miatta.
– Nem is ismered őket! Én ismertem egy bácsit, aki a fésűre fluszpapírt tett, úgy muzsikált. 
Vagy egy fűszálat fognak a két ujjuk közé, úgy sípolnak. Tudd meg, hogy falun minden 
sokkal érdekesebb, mint itt a városban.
Tapasztalataik alapján, valóságos emberekről beszéltek mindketten. Mert a parasztok ilye--
nek is, meg olyanok is.

(Forrás Dobos Ilona: Egy folklórgyűjtő feljegyzései. Kozmosz könyvek. Bp., 1984, 153. o.)
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D3 
statisztikai táblázatok, felaDatsorok

Magyarországi falvakra, belső vándorlásra vonatkozó statisztikai adatok és feladatsorok

1. táblázat: A települések és a lakosság megoszlása településnagyság szerint, 1990. január 
1.; 2005. január 1. (%) 

NéPesséGszáM
telePÜlés NéPesséG telePÜlés NéPesséG

1990. január 1. 2005. január 1.

– 499 31,4 2,6 32,9 2,8

500 – 999 23,1 5,0 21,8 4,9

1 000 – 1 999 21,1 9,0 20,5 9,2

2 000 – 4 999 15,6 13,9 15,9 14,9

5 000 – 9 999 4,2 8,6 4,5 9,8

10 000 – 49 999 3,9 22,3 2,5 22,7

50 000 – 99 999 0,4 7,6 1,3 7,5

100 000 – 0,3 31,1 0,6 28,2

Ebből: Budapest 0,0 19,4 0,0 16,8

(Központi Statisztikai Hivatal nyomán. Budapest, 2005, 47. o.)

2. táblázat: Városiasodás, városiasodás, 1980, 1990, 2005. január 1.

MeGNeVezés 1980 1990 2005

Települések száma 3 122 3 070 3 145

Ebből: város 96 166  264

A városi népesség aránya (%) 53,2 61,8 66,1

(Központi Statisztikai Hivatal nyomán. Budapest, 2005, 47. o.)

3. táblázat: A legnépesebb városok, 1980, 1990, 2005. január 1. 

Város 1980 1990 2005

Budapest 2 059 2 017 1 697

Debrecen 191 212 204

Miskolc 207 196 176

Szeged 171 175 163

Pécs 169 170 157

Győr 124 129 128

Nyíregyháza 108 114 116

szka212_02_diak.indd   32 2007.10.07.   18:20:18



TANULÓI A hAgyomáNyoS NépI KULTúrA... – 12. évfoLyAm 	 33

Város 1980 1990 2005

Kecskemét 92 103 108

Székesfehérvár 103 109 101

(Központi Statisztikai Hivatal nyomán. Budapest, 2005, 47. o.)

A törpefalvak (az 500 lakosnál kisebb falvak) és az aprófalvak (500 és 1000 közötti lélekszá--
mú falvak) a magyarországi települések hány százalékát teszik ki? (Az apró- és törpefalvak 
leggyakrabban a településekben gazdag Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint Észak-Ma--
gyarországon találhatók.)
Az 1980-as években és a rendszerváltást követően hány falu emelkedett városi rangra? A 
városok hány százaléka jött létre az elmúlt negyedszázadban? 
Jelenleg a települések hány százaléka város? 
A népesség hány százaléka városlakó? 
Hogyan változott a főváros lakossága az utóbbi 15 évben?

4. táblázat: A népesség számának változása régiónként, 2005. január 1. 

réGiÓ
a NéPesséG 

száMa
1990. január 1.

terMészetes 
foGYás

VáNDorlási 
kÜlÖNbÖzet

a NéPesséG 
száMa

2005. január 1.1990–2004

Közép-
Magyarország

2 967 -190 64 2 841

Ebből: Budapest 2 017 -161 -159 1 697

Közép-Dunántúl 1 118 -36 29 1 111

Nyugat-Dunántúl 1 007 -56 49 1 000

Dél-Dunántúl 1 017 -58 18  997

Észak-
Magyarország

1 324 -61 9 1 271

Észak-Alföld 1 548 -27 21 1 542

Dél-Alföld 1 395 -92 51 1 355

Összesen 10 375 -519 242 10 098

(Központi Statisztikai Hivatal nyomán. Budapest, 2005, 55. o.)

Melyik régió a legritkábban és melyik régió a legsűrűbben lakott jelenleg? 
Hol volt a legnagyobb az elvándorlásból származó népességfogyás? 
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1. ábra: A belföldi vándorlások és a településen belüli költözések számának alakulása 1960 
és 2002 között

(Forrás: Illés Sándor: A belföldi vándorlás irányai és távolságai. www.nepinfo.hu)

A vándorlás vagy lakóhely-változtatás latin nevén migráció. A magyar statisztika kétféle 
vándorlást különböztet meg: az állandó lakóhely megváltozását, továbbá az ideiglenes 
vándorlást, vagyis az új, ideiglenes lakóhelyre való bejelentkezést és a korábbi ideiglenes 
lakóhely feladását.
Az ingázás az a jelenség, amikor az aktív keresőnek nem a lakóhelyén van a munkahelye, 
tehát amikor lakóhelyéről a munkahelyére és onnan visszamegy.

Milyen időszakban volt a legmagasabb az állandó vándorlók és az ideiglenes vándorlók 
száma?
Mely években volt egyformán nagy mértékű az állandó vándorlás és az ideiglenes ván--
dorlás?
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D4 
Egy folklórgyűjtő fEljEgyzésEi ii. és kérdésEk

Olvassátok el szöveget, majd az alábbi kérdések segítségével értelmezzétek!

Miben mutatkozott meg az 1980-as évek elején Úri falu hagyományőrző jellege?
Az idegenek nehéz befogadása hogyan mutatkozott meg Dobos Ilona néprajzkutató szá--
mára?
Hogyan és miért sikerült kitűnő néprajzi anyagot gyűjtenie Dobos Ilonának a putrikban 
lakó cigánycsaládoknál?

Műemléket készítek
Úri Pest megyében van. Sokat emlegetett Magda barátnőm jogász férje hívta fel a falura a 
figyelmemet, ő a környéken nőtt fel.
Úri annak ellenére, hogy közel van Pesthez, és nagyon sokan járnak be a fővárosba dolgoz--
ni, hagyományőrző falu. Vannak lelkes vidéki tanáremberek, akik szerint lakói palócok.
A fiatal nők ugyan már nem járnak népviseletben, de a középkorúak és az idősebbek még 
igen. A népszokásokat a hagyományoknak megfelelően tartják meg. Rendkívül szorosak 
a rokonsági kötelékek, nehezen fogadják be az idegent.
Ezt keservesen éreztem magam is, amikor egy nyári délelőtt tízéves fiammal leszálltunk a 
buszról a falu főterén.
A faluban nem volt ismerősöm, nevét, címét sem tudtam senkinek sem. Csengő nem lé--
vén, bekiabáltam néhány házba, és kérdezősködtem, hol szoktak szobát kiadni? Sehol. 
Valaki bizalmasan elmondta, hogy nagyon félnek a városiaktól, különösen amióta elsza--
porodtak a huligánok.
Végre valaki Olga nénit ajánlotta, egy idős asszonyt, akiről elmondták még, hogy nem 
igazán falubeli, csak úgy telepedett ide. Később kiderült, hogy Olga nénit már az első vi--
lágháború előtt, mintegy fél évszázada hozta ide férje, de jöttmentségét azóta is mindenki 
számon tartja. Onnan is tudhatni, hogy nem idevalósi, hogy Olgának hívják – mondta 
bizalmasan egy szomszédja. – Nálunk meg soha senkit sem hívtak Olgának! – tette hozzá 
önérzetesen.
Beköltözésünk után Olga néni mindjárt elmondta, hogy már ötéves korában árva maradt. 
Nevelőszülőknél nőtt fel az Alföldön. Tizenhét éves volt, amikor férje Úriba hozta. Férje 
családja azonban nem fogadta be a menhelyi lányt, aki még gyermeket sem szült. Há--
zasságkötésük után pár hónappal férje eltűnt az első világháborúban, azóta egyedül él a 
faluban.
Nem lehetett könnyű élete ott, ahol mindenkit aszerint ítéltek meg, ki fia, bornya…
Mikor magunkra maradtunk, érzékeny lelkületű fiam zaklatottan mondta: – Ez nem is 
lehet igaz… előbb árva, aztán özvegy…
A falu szélén sok cigány élt. Egy vasárnap délelőtt fiammal sétálni mentünk a cigány te--
lepre. A szélső házsorban a polgárosultabb cigányok laktak, innen a férfiak bejártak Buda--
pestre dolgozni. Ebben az utcában is kis vályogházak sorakoztak, de a villany már be volt 
vezetve. Az itt lakók magyarul beszéltek.
A házsorral szemben egy domboldalon kis, félig földbe vájt putrik húzódtak meg. Ezek 
lakói cigányul beszéltek, vagy kétnyelvűek voltak, és általában nem volt megnevezhető 
foglalkozásuk.
Az egyik putri mellett, szabad tűzhelyen egy üstben két fiatalasszony főzött valamit. Köz--
ben fájdalmasan énekeltek cigányul egy csodálatosan szép dalt. Elbűvölten hallgattuk. 
Mintha valami sirató lett volna. Egészen régies, nyúj tott, keleties dallam.
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Kicsit távolabb egy csúnya, ráncos öregasszony ült a földön, ócska blúza derekáig kigom--
bolva, kócos, ősz haja csapzottan lógott ki hátrakötött kendője alól. Pipázott. Az egész kép 
olyan valószínűtlen volt, mint egy múlt századi romantikus festmény.
Fiam illedelmesen köszöntötte az öregasszonyt. Kezét csókolom. Az öregasszony válasz 
helyett köpött egyet és elfordult.
A fiatalasszonyok abbahagyták az éneklést, az egyik közelebb lépett hozzám. – Mit akar a 
nagysága?
– Olyan szépen énekeltek… szeretném magnóra venni.
Hosszas magyarázkodás, kérlelés következett. Most már a másik asszony is odajött. Fo--
galmuk sem volt arról, mi az a magnetofon, lemezfelvételről próbáltam beszélni, látszólag 
ezt sem értették jobban. Nevetgéltek, vonogatták a vállukat. Nem csinálunk bolondot ma--
gunkból!
A letelepedett cigányok sorának szélső házából kíváncsian jött ki egy negyven év körüli 
férfi. Néhány lépésnyire megállt és figyelte, miről beszélünk. Odamentem hozzá.
– Beszélje már rá ezeket az asszonyokat, hogy énekeljenek nekem magnetofonra. Úgy 
látom, maguknál van villany. Nem jöhetnék be ide?
A férfi elmondta, hogy ő haragban van az asszonyokkal. Nemcsak ő, az egész házsor a 
putrilakókkal. Gyakran veszekedésre, verekedésre is sor kerül. Segíteni akar rajtam, de az 
ő házukba nem viheti be az asszonyokat, nem tűrné a felesége.
Azután ő is odajött a fiatalasszonyokhoz, és barátságosan mondta:
– Jaj, Kati, Panni, mekkora marhák vagytok! Idejön ez a márkás nagysága Pestről, hogy meg--
csináljon titeket műemléknek, ti meg itt hülyéskedtek.
Lényegében ez a férfi pontosan tudta, miről van szó. Hosszas alkudozás, huzavona után a 
két asszony hajlandó volt a férfival együtt eljönni velem szálláshelyemre. Olga néni két--
ségbeesett, amint a cigányokat meglátta. Nem elég, hogy Olga, most még ilyen népséget 
engedjen be a lakásába. Szomszédjai soha nem bocsátanák meg neki. Így a vendégeket 
csak a nyitott verandán ültette le, és végre sor kerülhetett a felvételre.
Előbb cigányul énekelt a két asszony. Ezután került sor a vidám, pattogó ritmusú, ujj--
csettintéssel kísért mai magyar cigánydalokra. Ezek országszerte rendkívül elterjedtek, 
dallamuk szinte azonos. Annál változatosabb a szöve gük, amely a mai életről szól. Go--
romba brigádvezetőkről énekelnek, ostoba téeszelnökökről, a megszokhatatlanul nehéz 
mezei munkáról. Sok dal szól a kórházról is, a fehér köpenyes, kedves orvosokról. Még a 
kórház számomra megszokhatatlan megszólítása, az ágyszámok szerinti egyeske, ötöske 
is bekerült a mai cigány népdalokba. Az új téma és annak sok változata a műfaj rendkívül 
elevenségét bizonyítja.
Amikor az asszonyok kifogytak a dalokból, a cigányember lépett a porondra. Bámula--
tos éleselméjűséggel faggatta ki az asszonyokat életükről. Nincs az az etnográfus, akiknek 
kérdései nyomán klasszikusabb kép bontakozhatott volna ki a még szinte nomád társada--
lomban élő cigányok mindennapjairól, szokásairól. Azt mondd el, Kati, hogy volt az eskü--
vőtök? Ugye, a vajda adott össze titeket? Ugye, Kati, neked az első urad az unokatestvéred 
volt? Össze szoktak házasodni a rokonok? Mondd már el, Panna, amikor az urad első 
keresetét egy nap alatt elköltöttétek. Libát, kacsát vettetek. Akkora lakomát rendeztetek, 
hogy az egész telep ott volt.
Záporoztak a kérdések, amire az asszonyok szívesen, nevetve válaszoltak.
Ez az ember, aki mindössze két-három éve járt el falujából a fővárosba dolgozni, már tel--
jesen kívülről látta magukat. Pontosan tudta, mi az, ami a cigányság életében más, eg--
zotikus, ami egy magamfajta márkás asszonyságot érdekelhet. Kitűnő néprajzi anyagot 
gyűjtöttem, anélkül hogy egyetlen kérdést tettem volna fel.

(Forrás: Dobos Ilona: Egy folklórgyűjtő feljegyzései. Kozmosz Könyvek, 1984, 159–162. o.)
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D5 
laPok a Vitához

igen, egyetértünk.

érveink:

szka212_02_diak.indd   37 2007.10.07.   18:20:21



38	 SZoCIáLIS, éLeTvITeLI éS KörNyeZeTI KompeTeNCIáK	 TANULÓI

Nem, nem értünk egyet.

érveink:
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D6 
a csoPortos kutatÓMuNka felaDatai

Az alábbi feladatok közül érdeklődéseteknek, lakóhelyi lehetőségeiteknek megfelelően válasszatok 
egyet! Csoportmunkában végezzétek a kutatómunkát! 
Fontos az interjúalanyok pontos tájékoztatása a feladatotokról, illetve megnyerésük a tartalmas megnn
nyilatkozáshoz. Az interjúkérdésekre kapott válaszokat rögzíthetitek írásban és hangfelvételen is. 
Az interjú elkészítése után otthon írásban összegezzétek a kérdésekre kapott válaszokat!

i. 
A hagyományos paraszti kultúra jellegzetességeinek megfigyelése a helyi tájház, néprajzi 
kiállítás, néprajzi magángyűjtemény megtekintésével; interjúkészítés a tulajdonossal, il--
letve a működtetővel.

Szempontsor, kérdéssor a néprajzi gyűjtemények megtekintéséhez, illetve az interjúké--
szítéshez
Mikor jött létre a néprajzi gyűjtemény?
Hogyan gyűlt össze a kiállítás anyaga?
Milyen néprajzi tájegységet kíván bemutatni a kiállítás?
Milyen típusú néprajzi anyagokat gyűjtöttek össze?
Milyen elképzelés, koncepció szerint készült a kiállítás?
Ki volt a kiállítás rendezője?
Milyen a kiállítás látogatottsága?
Milyen céllal, szándékkal tekintik meg az érdeklődők a kiállítást?
Hagyományőrző kulturális programokat rendeznek-e a tájházban? Ha igen, milyen prog--
ramokat? Mennyien, milyen korúak, miért vesznek részt ezeken a programokon?

ii. 
A hagyományos népi kultúrát részben vagy teljes mértékben megőrző, faluban élő család 
tagjaival interjú készítése a hagyományos népi kultúrához való viszonyukról; tárgyi kör--
nyezetükről fotók, rajzok készítése.

Lehetséges interjúkérdések
Mióta élnek a család tagjai az adott településen?
Milyen életkorúak, milyen foglalkozásúak a család tagjai?
Véleményük szerint melyek a falusi élet, a falusi kultúra fő jellegzetességei?
Milyen nagycsaládi tárgyakat őriznek otthonukban?
Mikor, hogyan kerültek ezek a családhoz?
A szülők milyen családi szokásokat, hagyományokat vettek át szüleiktől, nagyszüleiktől?
Kikkel tartják a kapcsolatot a rokonságból?
Milyen időközönként, milyen alkalmakkor szoktak találkozni, beszélgetni?
Milyen nagycsaládi történeteket szoktak leggyakrabban feleleveníteni?
Szabadidőben milyen családi programokat szoktak szervezni?
Településükön melyek a legfontosabb éves programok, események? Melyiken szoktak 
részt venni?
Segítették-e már valamivel településük fejlődését, gyarapodását, előbbre jutását?
Milyen új szokások kialakulását tapasztalták településükön az utóbbi 10-15 évben?
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iii. 
Interjúkészítés 10-20-30 évvel ezelőtt faluból a városba költözött családokkal, emberek--
kel.

Lehetséges interjúkérdések
Mióta élnek a család tagjai az adott városban?
A családtagok közül kik éltek falun és mennyi ideig?
Mi volt az oka a városba költözésnek?
Véleménye szerint melyek a falusi életforma, a falusi kultúra és a városi életforma, a váro--
si kultúra fő jellegzetességei?
Jelentett-e valamilyen nehézséget, problémát a lakóhelyváltás?
Mit őrzött meg a régi, falusi életformából, szokásokból?
Kikkel tartják a kapcsolatot a rokonságból?
Milyen időközönként, milyen alkalmakkor szoktak találkozni, beszélgetni?
Milyen régi családi tárgyakat őriz otthonában?
Milyen történetek kapcsolódnak ezekhez?
Szabadidejüket milyen családi és egyéni programokkal töltik?

iV. 
Interjúkészítés a helyi művelődési központ vezetőjével vagy más munkatársával.

Lehetséges interjúkérdések
Mit tart az intézmény legfontosabb céljának, feladatának?
Kik a művelődési intézmény dolgozói?
A hagyományos népi kultúra értékeinek őrzését és közvetítését fontosnak tartják-e? Ha 
igen, miért?
Milyen rendszeres és alkalmi programjaik vannak? Mely művészek a leggyakoribb ven--
dégeik?
Mely programjaik a leglátogatottabbak, a legsikeresebbek? Milyen életkorú, érdeklődésű 
lakossági rétegek, csoportok vesznek részt a programjaikon?
Milyen nehézségei voltak eddig művelődésszervezői munkájában?
Melyek a legemlékezetesebb élményei?

V. 
Hagyományőrző helyi programon való részvétel.

Válasszatok ki lakókörnyezetetek kulturális programjai közül egy vagy két hagyomány--
őrző programot (táncház, népi kézműves foglalkozás, népművészeti fesztivál, népdalkör 
stb.)! Vegyetek részt néhány alkalommal a kiválasztott programokon! Készítsetek feljegy--
zéseket, illetve beszámolót a megadott megfigyelési szempontsor szerint a programon 
való részvétel után. A feladat elvégzés előtt kérjétek tanárotok tanácsát a résztvevő megfi--
gyelés módszerének alkalmazásáról!

A megfigyelés lehetséges szempontjai
A program címe, tartalma;
A program szervezői, meghívott vendégek;
A program résztvevőinek száma, életkora;
A program hangulata, légköre;
A program sikerességének értékelése.
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Vi. 
Közvélemény-kutatás a lakókörnyezetben a hagyományőrzésről

kérDés iGeN NeM MEgjEgyzés

Fontosnak tartja-e az elődök által 
felhalmozott értékek megismerését, őrzését 
és továbbadását?

Inkább a falusi kultúra értékei követendők az 
Ön számára? Miért?

Inkább a városi kultúra értékei követendők 
az Ön számára? Miért?

Szülei életformája, életvezetése, szokásai 
példák, minták-e az Ön számára? Miért?

Részt vesz-e hagyományőrző programokon? 
Melyek ezek?

Támogatója, szervezője-e valamilyen 
hagyományőrző programnak? Melyiknek?

Településetek, lakókörnyezetetek forgalmasabb terein készítsétek el a fenti kérdésekről a 
közvélemény-kutatást! Legalább 30-40 felnőtt ember válaszai iránt érdeklődjetek, figyel--
jétek meg, hogy a válaszolók életkora szerint jellemzően oszlanak-e meg a vélemények 
(20–30 éves kor, 30–40 éves kor, 40–60 éves kor közötti, 60 éves kor feletti válaszolók ese--
tében).
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