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A kutatás célja és menete 

A kortárs városi gyermekfolklór vizsgálatát célzó kutatások elsődleges feladata a 

gyermekfolklór-kutatás hazai helyzetéből adódóan az anyaggyűjtés, amely jelen vizsgálatnak 

is fontos célkitűzése. A magyar gyerekfolklór kutatás nagy múltra tekint vissza. A néprajz 

önálló tudományszakká válásának pillanatától kezdve hazánkban kiemelkedő eredmények 

születtek témában. A különböző területek és települések gyerekanyagát bemutató szöveg- és 

játékleírások sokasága mellett azonban hiányoznak a kortárs anyagra vonatkozó kutatások, 

elemzések, gyűjteményes kötetek. A mai gyermekek saját kultúrájába tartozó, a felnőtt világ 

által a „hivatalos,” felülről jövő gyermekkultúránál kevésbé ismert és kevésbé figyelemmel 

kísért játékai, szövegei és időtöltései, azaz a kortárs gyermekfolklór, különösen pedig a 

kortárs nagyvárosi gyermekfolklór tehát még felfedezetlen területnek, fehér foltnak számít a 

néprajztudomány képzeletbeli térképén. Ezért szükséges legelőször is egy olyan korpusz 

összegyűjtése, amin keresztül bemutatható, vizsgálható a téma.  

Fontos célkitűzése a vizsgálatnak, hogy a hazai kutatási hagyományokra gyakran 

jellemző pedagógiai szempontok szerint, vagy különféle értékítéletek mentén történő 

szelektálást, illetve a leíró módszerrel közölt, a kimondott, vagy kimondatlan prekoncepciókat 

meg nem kérdőjelező kutatásokat meghaladja. A vizsgálatban ezért a gyermekfolklór-adatok 

kutatói rendszerezése alapján történő bemutatása helyett hazai szempontból újdonságnak 

számító, a gyermekfolklór tényleges működését, használatát középpontba állító elemzési 

szempontok kapnak helyet.  

Természetesen felveti a kutatás azokat az alapkérdéseket is, hogy mai világunkban 

milyen formában létezik, hol található meg a gyermekfolklór, vagy sarkalatosabban 

fogalmazva, létezik-e egyáltalán ma gyermekfolklór, illetve van-e még bármiféle szerepe és 

jelentősége a gyermekek mindennapjaiban. Ezenkívül bemutatja, hogy mennyiben változott, 

hogyan alakult át a mai gyermekek folklórja – a korábbi városi, polgári gyermekfolklórt 

bemutató és elemző vizsgálatok hiányában – falusi elődeikhez, azaz a hagyományos 

gyermekfolklórhoz képest. Mindezen túl igyekszik a felbukkanó adatok újszerű elemzésével a 

játékok és szövegek tényleges működésébe is bepillantani. A kutatás négy elemző fejezetben 

vizsgálja, hogy milyen hatással vannak a mai gyermekek folklórjára a korábbi hagyományok, 

valamint a média, emellett pedig hol érvényesül, egyáltalán érvényesül-e folklórjukban 

alkotókészségük? Mit láthatunk, ha a gyermekek saját köreiben használatos szövegeit és 

játékait nem csak „felülről”, a hivatalos, a felnőtt kultúra és folklór szemszögéből, hanem a 

folklór használóit, azaz magukat a gyermekeket középpontba állítva igyekszünk szemlélni? 

Milyen hatással volt és lehet a gyermekek folklórjára a megváltozott világ, a jelentősen 

átalakult városi életkörülmények, mennyi idejük, és milyen tereik vannak a játékra? S talán a 

legfontosabb, mindezt összefoglaló kérdés: hogy néz ki ez a folklór az adatközlésen, illetve a 

tényszerű, szövegszerű leíráson túl a használatban, a tényleges működésben? 

A kutatást tágabb kontextusba helyezve a vizsgálatban felvetett kérdések nem csak a 

gyermekfolklór-kutatás, hanem az egész tudományszak számára fontosak. Egyrészt azért, 

mert a dolgozat a hazánkban még kevésbé kutatott kortárs folklór színes világát mutatja be a 

gyermekanyagon keresztül, másrészt azért is, mert a kortárs folklorisztikai jelenségek 

gyűjtésének és vizsgálatának módszertanára, lehetőségeire mutat példát a nemzetközi 

eredmények bemutatásával és az anyag újszerű vizsgálati szempontok szerint való 

elemzésével. Ezenkívül egy olyan, a néprajztudomány számára különösen érdekes, de 



nehezen vizsgálható kérdés megválaszolásának lehetőségeire is utakat mutathatnak a dolgozat 

egyes fejezetei, mint a folklór működésének kérdése, a hagyományozódási folyamatok 

feltérképezésének lehetősége. 

Anyagomat a főváros egyik budai kerületében gyűjtöttem 2010 és 2016 között, azonban a 

kortárs/mai gyermekfolklór fogalmát időben kicsit tágabban értelmezem. A legutóbbi 

nagyobb szabású gyermekfolklór-gyűjtések, amelyeknek eredményei meg is jelentek, ugyanis 

elsősorban az 1970-es évek falusi, vagy városi anyagát dolgozták föl. Hogy a távolság ne 

legyen olyan nagy a már megjelent kutatási eredmények, és az általam összegyűjtött anyag 

között, valamint, hogy a bekövetkezett változásokat ne csak generációs, szülő-gyerek 

viszonylatban, hanem korosztályonként is vizsgálhassuk, gyűjtési időkeretem az 1990-es 

évektől napjainkig tart. Természetszerűleg az arányok az elemzések során kicsit az elmúlt hat-

hét év javára billennek, mivel megfigyeléseim erre az időszakra vonatkoznak. A korosztály, 

amelyikhez kapcsolódóan a gyűjtést végeztem, az általános iskolába járó 6-12 éveseké 

(idősebb adatközlőim kikérdezése esetén is erre az időszakra koncentráltam). A hatodik év a 

gyermekek életében ugyanis fontos váltás, fordulópont: legtöbben ekkor kerülnek az óvodából 

az iskolába. 12 éves koruk után pedig már sokkal inkább a kamaszok világához tartoznak a 

gyermekek, egészen más foglalkoztatja őket, mint fiatalabb társaikat. A gyűjtés elsődleges 

helyszínei különböző iskolák udvara, játszótere volt, napjainkban ugyanis a gyermekek 

hétköznapjaik túlnyomó részét ezekben az intézményekben töltik. A kortársakkal való közös, 

kötetlen játéknak tehát ezek a legfontosabb színhelyei. Ezenkívül azonban a kerület más 

játszóterein, parkjaiban, utcáin, valamint nyári táborokban is végeztem megfigyeléseket. A 

gyűjtés során vegyesen használtam a megfigyelés, a résztvevő megfigyelés, illetve az 

interjúzás technikáját, valamint egy kisebb kérdőíves kutatást is végeztem. A kérdőívet 191 

gyermek töltötte ki. Mindezen túl – mivel pedagógusként heti két különóra keretében magam 

is foglalkozom egy körülbelül 30 fős, 8-12 éves gyermekekből álló csoporttal – gyakran nyílt 

alkalmam a gyermekekkel való kötetlen beszélgetésre is. 

Az adatok gyűjtése és elemzése mellett kidolgozott módszerek hiányában jelen kutatás 

megoldandó feladatai közé tartozik az anyag rendszerezésének kérdése is. Mivel azonban 

jelen kutatásban nem a rendszerezés az elemzések alapja, ezt elsősorban csak praktikussági 

szempontokat, az anyag jobb áttekinthetőségét szem előtt tartva végeztem el. Az anyagot 

külön játék, illetve szöveggyűjteményben mutatom be a szükséges helyeken a 

kapcsolódásokra való hivatkozásokkal. A játékgyűjteményben a hagyományos rendszerezési 

módszereket vettem alapul, amely kisebb változtatásokkal, kihagyásokkal és toldásokkal 

(például a párválasztó játékok kihagyásával, valamint olyan újabb fejezetek hozzáadásával, 

mint a testi érzékelés játékai, vagy az utánzó- és szerepjátékok) az eszközös, mozgásos és 

szellemi játékok hármasával a kortárs városi anyag bemutatására is alkalmas. A szövegek 

esetében már nehezebb a helyzet, a hagyományos rendszerezésekhez képest ugyanis jóval 

nagyobb változtatásokat kellett volna eszközölni, mint a játékoknál. Mivel pedig munkámban 

a szövegeket nem környezetükből kiragadva, hanem élő közegükben vizsgálom, olyan 

felosztást igyekeztem létrehozni, ami valamilyen módon tükrözi a dalok és mondókák 

tényleges használatát is. Így alakult ki két nagyobb csoport, a játékokhoz köthető/cselekvéssel 

járó szövegek, valamint a konkrét játékokhoz nem köthető, cselekvés nélküli dalok és 

mondókák csoportja, illetve ezen belül az olyan további alcsoportok, mint például a 

kiszámolók, a tapsos játékok, vagy a paródiák.  



A kutatás eredményei 

Munkám során a gyermekfolklórra vonatkozó hazai és nemzetközi néprajzi szakirodalom 

eredményei mellett az antropológiai jellegű kutatások és leírások, illetve a pszichológiai és 

pedagógiai témájú szakirodalom tanulmányozása is fontos szerepet kapott. A szakirodalmi 

áttekintés megmutatta, hogy hazánkban a gyermekfolklórhoz kapcsolódóan sok eredményről 

számot adhatunk, azonban egységes gyermekfolklór kutatásról nem beszélhetünk. A 

különböző területekről származó, témára vonatkoztatható irodalmak és cikkek nem alkotnak 

egységes képet. A kortárs gyermekfolklór vizsgálata terén nagy, átfogó kutatási 

eredményekről nem számolhatunk be, a részterületekről azonban egyre pontosabb adataink és 

egyre részletesebb elemzéseink vannak. Az is egyre fontosabbá válik, hogy a játékok és 

szövegek valós közegükben, valós használatukban, s a szerző értékítélete nélkül kerüljenek 

bemutatásra. Ezenkívül előremutató, hogy egyre több a témában az interdiszciplináris, több 

tudományág eredményeit és módszereit felhasználó kötet és tanulmány is. A nemzetközi 

gyermekfolklór-kutatásban az elmúlt évtizedekben fontos szerepet kaptak a komoly elméleti 

irányultságú, új, modern jelenségekre nyitott vizsgálatok és elemzések. Az olyan, hazánkban 

sokáig elhallgatott témák, mint a trágárság és az agresszió gyermekfolklórban való 

megjelenésének tudományos vizsgálatára is több példát találhatunk. Emellett az egyre 

általánosabban használt child-lore fogalommal a gyermekfolklór hagyományos felfogásának 

Gazda Klára gyermekvilágáéhoz hasonlóan tág értelmezése és olyan új jelenségek vizsgálata, 

mint a pompom lányok dalai és táncai, vagy olyan új helyszínek „felfedezése”, mint a városi 

játszóterek és az iskolaudvarok is fontos és példaértékű előrelépésnek tekinthetők a téma 

kutatásában. 

A gyűjtés sikerességét bizonyítja az a 146 játék és 221 szöveg, valamint ezek különféle 

változatai, illetve az ezekhez kapcsolódó 68 dallam, melyeket a dolgozat mellékletében 

mutatok be. Az összegyűjtött játékok és szövegek rendezése során jól kirajzolódott, hogy a 

mai gyermekek folklórja nem is áll annyira távol elődeikétől, mint azt első ránézésre 

gondolnánk, bár természetesen sokféle változásról, alakulásról is beszámolhatunk.  

Vannak olyan játék-, vagy szövegtípusok (például a párválasztó énekes játékok, vagy a 

növény- és állatmondókák), amelyeknek száma és kedveltsége mára erőteljesen lecsökkent, 

vagy akár teljesen ki is kopott a gyermekek szabad időtöltései során használt anyagból. 

Emellett pedig vannak olyan szövegcsoportok, vagy játéktípusok is (például az érintős 

játékok, a paródiák, vagy a tapsos játékok), amelyek a korábban gyűjtött anyagban egyáltalán 

nem jelentek meg, vagy nem igazán kaptak hangsúlyt, a mai gyermekek folklórjában viszont 

fontos szerepet töltenek be. Fontos változás még, hogy a különféle szövegeket a gyermekek a 

„gyakorlatban”, azaz szabad időtöltéseik során egyre kevésbé használják. A vizsgálat 

tanulságai szerint a különféle dalok, mondókák (például a kiszámolók, vagy a hosszabb, 

ballada-szerű szövegek) egyre inkább visszaszorulnak, kikopnak a gyermekfolklórból. 

Sokat változtak azok a források, minták is, amelyekből a gyermekek az élményeket és az 

ötleteket meríthetik, ahonnan a játékokat és szövegeket megtanulják. A média térhódítása 

következtében a gyermekeket rengeteg indirekt élmény éri, és a kézzelfogható, élő példák 

helyett gyakran csak a képernyőkön találkoznak az általuk követendőnek tartott – és gyakran 

játékaikba is beleszőtt – személyekkel, foglalkozásokkal, magatartásformákkal. Ezek azonban 

ugyanolyan élénken hatnak, mint a valóságban látott példák, hiszen a gyermekek 

szerepjátékainak például gyakran a médiából ismert alakok, vagy jelenségek az ihletői. 



Természetesen sokat változott az a tárgyi eszközkészlet is, amelyet a gyermekek játékaik 

során felhasználnak, s ez olyan változásokat hozott, mint például a szoknyával való játékok 

eltűnése, vagy éppen a mai iskolai felszerelésre jellemző táskákkal, tornazsákokkal játszott 

táskaháború nevű játék megjelenése.  

Erőteljesen átalakult – főként városon – a gyermekeket körülvevő épített környezet, 

megváltozott az idő mérésének és megítélésének módja és jellege, átalakult a társadalom, 

ezzel együtt pedig a gyermekek ebben betöltött helye és szerepe is. Mindez azonban nem járt 

együtt a gyermekek saját folklórjának eltűnésével és érdektelenné válásával.  

Az a tény, hogy bizonyos játéktípusok évszázadok óta szívósan élnek tovább, természetesen a 

korosztályos igényeknek is köszönhető. A 6-12 éves gyermekeknek szükségük van a 

mozgásra, ügyességüket, rátermettségüket igyekeznek a társaik előtt bizonyítani, illetve 

fontos számukra a csapathoz, csoporthoz tartozás megélése is, így hát mindig is voltak, ma is 

vannak, és minden bizonnyal a jövőben is lesznek saját játékaik között különféle üldöző, 

versengő, illetve csapatjátékok. A gyermekfolklór funkciója tehát értelemszerűen nem 

változott meg gyökeresen, maga az alapstruktúra sem alakult át lényegesen, csupán a játékok 

és szövegek használatának módja és mennyisége, illetve azok tartalma és jellege változott 

meg, gyakran a gyermekek környezetében bekövetkező változások következtében. A 

dolgozatban bemutatott nemzetközi példák és párhuzamok pedig jól mutatják, hogy mindez 

nem csupán hazai jelenség. A gyermekek a világ más tájain is hasonló módon reagálnak a 

megváltozott világra, életvitelre, az újabb jelenségekre és a helyzetekre, amelyekben helyt 

kell állniuk. Ezért folklórjukban is hasonló (át)alakulások, újítások figyelhetők meg.  

A kutatásban a mai gyermekek folklórját a témára vonatkozó kutatási hagyományok fő 

irányától eltérően, újszerűen vizsgáltam. Ennek fontos eleme volt az anyag értékítélet-mentes 

bemutatására való törekvés is. A gyermekfolklór gyűjtése és vizsgálata ugyanis mindig is 

szoros kapcsolatban volt a neveléstudománnyal, a játékok és szövegek oktatásban, nevelésben 

való felhasználásának, felhasználhatóságának kérdésével. Ez egyrészről természetes 

kapcsolat, mely a vizsgált anyag jellegéből adódik, másrészről viszont erőteljesen 

meghatározza, olykor korlátozza is a témában folytatott kutatások és publikációk lehetőségeit. 

Az anyag értékítéletek mentén való megközelítése és vizsgálata a mai napig fel-felbukkan a 

gyermekfolklórral kapcsolatos, tudományos igénnyel készült írásokban is, melyekben tudatos 

rombolásról, értékvesztésről, sőt, egyfajta értékválságról, néha pedig egyfajta harcról 

beszélnek, amit fel kell venni a népi játékok segítségével a különféle műjátékok és 

feldolgozások, valamint a technikai játékok, az erőszak és a televízió butítása ellen. Mindez 

pedagógiai szempontból akár releváns is lehet, az esztétikai és neveléstudományi 

meggondolásokat azonban nem vehetjük figyelembe, amennyiben a néprajzi szempontok 

alapján vizsgált anyagot a maga valóságában akarjuk látni és láttatni. Ezenkívül azt a tényt 

sem szabad elfelejteni, hogy a hagyományos gyermekfolklór sem volt mentes a trágárságtól és 

az agresszió különféle megnyilvánulásaitól, illetve a mai gyermekek sem csak agresszív és 

pedagógiai szempontból elfogadhatatlan játékokat és szövegeket használnak. A „jó”, 

„értékes” hagyományos gyermekfolklór „romboló” „értéktelen” modern időtöltésekkel való 

szembeállítása tehát nem igazán felel meg a tudományos hozzáállásnak.  

Vizsgálatomban komplex módszerekkel tekintettem át a gyűjtött anyagot, különös 

figyelmet fordítva annak kontextusára is. Kutatásom középpontjában ennek értelmében nem 

elsősorban az összegyűjtött anyag, azaz a játékok és a szövegek állnak, hanem a 



gyermekfolklór valós működése, valamint a használók – azaz maguk a gyermekek. Vizsgálati 

szempontjaim között olyan, a gyermekfolklór-kutatás tekintetében újdonságnak számító 

szempontok is szerepeltek, mint a gyermeki kreativitás kérdése, a tér és az idő 

gyermekfolklórra gyakorolt hatása, a szociális környezet, azaz gyermek-gyermek, felnőtt-

gyermek kapcsolatok, vagy éppen a gyakorlat, az előadásmód kérdése. Az elemző fejezetek 

legfontosabb eredményei és tanulságai a következők:  

A gyermekek folklórja kettős természetű: egyszerre hagyományos, ugyanakkor nagyon 

is kreatív és újító. Az általuk használt anyag egy tekintélyes részének párhuzamait 

megtalálhatjuk a történeti anyagban is, azonban ez természetesen nem jelent folytonos 

kapcsolatot a játékokat gyakorlók között. Sokkal inkább a gyermekek lelkületét, a rájuk 

jellemző fejlődési állomásokat mutatja. Egyértelműbben látszanak a hagyományozódás útjai a 

család, rokonság esetében, akik fontos forrásai a mai gyermekek folklórjának (is). Az oktatási 

intézmények hatása sem elhanyagolható, hiszen nem csak szövegekkel és játékokkal, hanem 

témaként is inspirálják a gyermekeket. A médiumokon, illetve a hangadó csoportokon 

keresztül hozzájuk eljutó anyagok hatása is jól látszik folklórjukban. A gyermekek 

érzékenyen reagálnak az őket körülvevő világra, ezért azután folklórjuk folyamatosan alakul. 

A körülmények állandó változása arra készteti őket, hogy kreatívan nyúljanak az általuk 

ismert anyaghoz, új szabályokat alkossanak, új elemeket, eszközöket vonjanak be a 

játékaikba. Ezért is beszélhetünk a gyermekfolklórról, mint önálló jelenségről. A nyelvi 

játékok, valamint a készen kapott tárgyi világ átalakítása, aktuális elfoglaltságokhoz igazítása 

pedig jól mutatják, hogy a gyermekek bármit játékká képesek alakítani. Az alkotás számukra 

fontos élménye és öröme következtében pedig olyan elfoglaltságok – például a rajzolás, vagy 

különféle hobbik gyakorlása – is játékként értelmeződnek számukra, amiket a kutatók 

rendszerint nem sorolnak a játéktevékenységek közé. Az eltűnőben lévő gyermekkor mítosza 

tehát megdőlni látszik. Gyermekkor és gyermekfolklór mindig is volt és lesz, hiszen a 

gyermekek minden körülmények között játszanak, mindig megtalálják az útját, hogy 

gyermekek maradjanak.  

A korosztályos különbségek, a gyermekek közötti kapcsolatok, a gyermekek 

felnőttekkel való kapcsolatai, valamint a nemi különbségek meghatározhatják a kedvelt 

játékok és szövegek körét, használatát, illetve továbbhagyományozódást. A korosztályos 

különbségek az életkori sajátosságokból adódó jelenségek mellett – melyek szerint a kisebb, 

6-9 évesek még inkább az egyszerűbb játékokat, míg a nagyobbak már inkább a különféle 

sportjátékokat, vagy csapatjátékokat preferálják – a vizsgált bő 20 éven belül is érdekes 

eredményeket mutatnak. Ezek közül a legfeltűnőbb a kinti, utcai játékok visszaszorulása, 

valamint a szövegek használatának gyermekfolklórból való kikopása. A gyermekek közti 

ellenséges, vagy baráti viszonyok a szabad időtöltésekben való részvétel lehetőségei, vagy 

épp korlátozottsága mellett a játék menetének alakulásában, a játékosok tetteinek megítélése 

során is fontos szerepet kapnak. A játékosok száma sem mellékes, hiszen a túl sok, vagy túl 

kevés játszani vágyó jelenléte is hatással lehet újabb játékváltozatok születésére. A felnőttek 

gyermekfolklórban való jelenléte sem elhanyagolható, a gyermekek ugyanis sokszor maguk 

vonják be őket elfoglaltságaikba. A kisebbek még inkább társként, vagy bíróként, a 

nagyobbak azonban már inkább azért, hogy őket próbára tegyék, vagy különféle csínyekkel és 

tréfákkal mintegy fölülkerekedjenek rajtuk. A 6-12 éves gyermekek nemenkénti 

elkülönülésének vágya és jelei ugyanúgy megjelennek a gyermekfolklórban, mint az 



ellenkező neműekkel játszó, hozzájuk húzó gyermekek, vagy az egymással, illetve együtt, de 

egymás ellenében játszó fiúk és lányok. Sok elfoglaltság mindkét nemnél kedvelt, azonban 

használatában, formájában, céljában, különbözik a fiúknál és a lányoknál. Éppen ezért fontos 

a két nem folklórjában az azonosságokat és az eltéréseket nem csak az általuk ismert és 

kedvelt folklóranyag mentén, hanem annak tényleges használata során is vizsgálni. Az 

eltérések és kisebb-nagyobb különbségek a nemek között ugyanis sokszor csak ez utóbbiban 

nyilvánulnak meg. 

Az átalakult társadalmi és épített környezet, a játék elsődleges helyszíneinek 

megváltozása, a gyermekek játékra fordítható idejének átstrukturálódása egyszerre 

korlátozó és inspiráló erővel bír a gyermekfolklórra nézve. A gyermekek által szabadon 

használható városi, iskolai terek kerítéseikkel, éles határaikkal sokszor szűk keretek közé 

szorítják őket. Emellett azonban olyan új, kifejezetten városi környezetre jellemző játékok 

születését is eredményezik, mint a lépcsőfogó, vagy a villamos/metrószörf. Erőteljesen 

megnövekedett mára a zárt terekben történő szabad időtöltés, illetve az otthoni, saját szobában 

játszott játékok száma is, s ez túlnyomórészt bolti játékszerekkel, elektronikus játékokkal való 

időtöltést jelent. A legtágabb értelemben vett idő is meghatározó kerete a gyermekek 

folklórjának. Minden évszak más-más játék-lehetőségeket kínál. Tavasszal fára másznak, 

növényekkel, bogarakkal játszanak, nyáron a vizes játékok kerülnek előtérbe, ősszel a 

különféle termések, az esőzések után maradt pocsolyák, télen pedig a hó és a jég adta 

lehetőségek ösztönzik őket különféle játékokra. Az időjárási jelenségek inspiráló erővel 

bírhatnak a hozzájuk kapcsolódó folklórszövegek születése, alakulása és használata terén is. A 

hetek és napok rendje, illetve a percekben mérhető idő is hatással van a gyermekfolklór 

alakulására. A hétvégék és ünnepnapok többsége ma általában szűkebb családi körben telik. A 

gyermekek hétköznapjai ezzel szemben nagyrészt az iskolai keretek között zajlanak. Az 

iskolai napirend, órarend, illetve a délutáni különórák rendje határozza meg, hogy mennyi 

játékidővel rendelkeznek. Ezekben a keretekben pedig a túl kevés, vagy túl sok rendelkezésre 

álló idő is fontos alakító tényező lehet. Előbbi a játékkezdő formulák lerövidülését, vagy 

eltűnését, a gyorsan váltakozó, rövidebb elfoglaltságok előtérbe kerülését, utóbbi pedig a 

közös szövegrepertoár bővülését, vagy a pillanatnyi lehetőségeket kihasználó alkalmi 

játéktevékenységek kialakulását eredményezheti.  

Az előadásmód, a játékok és szövegek gyakorlati használata, illetve a gyermekek 

elgondolása saját elfoglaltságaikról gyakran különbözik az elmélettől, a tételes leírásoktól. A 

szabályok betartásának kérdését vizsgálva például azt láthatjuk, hogy azokat gyakran 

átalakítják a baráti kapcsolatok, vagy a játék folytonosságára való törekvés igénye. Az olyan, 

látszólag demokratikus játékokban, mint a kiszámolók, gyakran felfedezhető az egyéni akarat 

érvényre juttatása. Más szövegekről is csak a használat során derül ki, hogy valójában inkább 

daljátékok, mint egyszerű énekek. Ehhez hasonlóan a szövegközlés szintjén értelmetlennek 

tűnő hangsorok is gyakran csak akkor válnak értelmezhetővé, ha a megfelelő előadásmódban, 

vagy a megfelelő gesztussal kísérve hangzanak el. Külön érdekes ebből a szempontból a 

trágárság és az agresszió gyermekfolklórban betöltött szerepe, ami inkább a közlésben való 

megjelenésének szokatlansága, mint mennyisége miatt tűnik fel. A gyermekek értelmezésében 

az agresszívnek tűnő játékokban gyakran nem a látszólagos agresszió, hanem a közös játék 

élménye fogalmazódik meg első helyen. Különbség van még a tényleges, és az eljátszott 

agresszió között – az utóbb pedig sokkal gyakoribb a gyermekfolklórban. A trágárság kapcsán 



pedig fontos szem előtt tartani, hogy a tiltott világgal való ismerkedés, az erre irányuló 

kíváncsiság természetes jelenség a világot felfedezni és megérteni kívánó gyermekek 

esetében. Kifejezetten performance jellegű játékaik is vannak a gyermekeknek. Ezek 

szólhatnak saját maguknak, egymásnak, vagy akár kisebb, rendszerint családi közönségnek. A 

gyermekek műsorainak, a saját örömükre megtanult koreográfiáiknak, illetve az ügyességi 

játékok egy részének pedig éppen ez, a megfelelő előadásmód a központi eleme, így nem is 

értelmezhetők a tényleges használatba való beágyazottság nélkül.  

Mivel gyűjtéseim során a hangsúly a játékok és szövegek használatának és működésének 

megfigyelésén volt, a gyakorlat ezer arcával találkoztam. Ez egyrészről tanulságos és pozitív 

tapasztalat volt, másrészről viszont nagyon megnehezítette, hogy ezt az eleven, folyton 

mozgásban, változásban lévő anyagot úgy tegyem áttekinthetővé és értelmezhetővé, hogy 

közben ezt a sokszínűséget is megőrizzem és bemutassam. Éppen ezért az elemzés során a 

hagyományos anyagot bemutató általános gyakorlattal ellentétben a játék – szöveg – mozgás 

hármasságot nem külön-külön, hanem annak természetes, gyermekfolklórban való egyidejű 

megjelenését szem előtt tartva vizsgáltam. Ennek következtében a különböző fejezetekben 

sok az összefonódás, a visszautalás, vagy akár a különféle jelenségek ismételt megjelenése. 

Mindez jól mutatja az anyag komplexitását, s azt is szemlélteti, milyen szorosan összefüggnek 

a gyermekfolklór különféle szegmensei, milyen nehéz dolga van a kutatónak, amikor egy-egy 

kiragadott jelenséget kíván elemezni, vagy értelmezni. A gyermekfolklór egy élő, folyton 

alakuló és változó folyamat, amit nem lehet megragadni a játékok és a szövegek 

környezetükből kiragadott közlésével, csupán a használókra, azaz a gyermekekre is kiterjedő 

alapos megfigyeléssel, az őket körülvevő terek és társadalmi jelenségek vizsgálatával, 

valamint a játékok és szövegek tényleges működésének elemzésével. 

Az eredményeket tágabb kontextusban, a folklorisztika egészében értelmezve azt 

láthatjuk, hogy a város tele van a kortárs folklorisztika számára izgalmas, rögzítésre és 

elemzésre érdemes jelenségekkel. Mindezek gyűjtése, illetve a folklórba nem tartozó 

elemektől való elválasztása azonban már egyáltalán nem könnyű feladat. A kutatónak fontos 

pontosan meghatároznia és definiálnia saját maga számára (is), hogy mit tart folklórnak, hol 

húzza meg a gyűjtendő jelenségek körének határait, mivel a használatban a folklór és a nem 

folklór elemek egymás mellett, olykor egymást kiegészítve, összekeveredve, vagy folyamatos 

kölcsönhatásban jelennek meg. A kortárs közösségeket, a folklór mai használóit alkotóit és 

alakítóit ugyanis rengeteg hatás éri. Könnyen hozzáférhetnek a különféle kulturális javakhoz, 

hozzájuthatnak szinte bármilyen információhoz, szinte beláthatatlan az az ismeretanyag, 

amiből meríthetnek. A határok tehát – melyen belül az adatközlők mozoghatnak – mind 

fizikai, mint virtuális értelemben jelentősen kitágultak. Ennek következtében a vizsgálatok és 

elemzések során tulajdonképpen elengedhetetlen az interdiszciplináris megközelítés, az adott 

témához kapcsolódó különféle tudományágak eredményeinek és módszereinek segítségül 

hívása az összegyűjtött adatok rendezése és értelmezése során. A valós használatot, az anyag 

tényleges működését szem előtt tartó vizsgálat pedig nem csak az adott jelenségek mélyebb 

megismerését segíti elő. Arról is sok mindent elárulhat, hogyan, milyen csatornákon keresztül 

hagyományozódnak a különféle folklórelemek, hogyan változnak meg, vagy alakulnak át a 

használat során a külső kényszerítő erőkhöz, vagy a használók igényeihez igazodva, illetve 

honnan kerülnek bele újabb és újabb elemek. A folklór működésének mechanizmusaiba is 

bepillantást nyerhetünk tehát egy ilyen vizsgálat során.  
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