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A közgondolkodás a hagyományokról általában kétféle módon vélekedik.1 
Akadnak, akik úgy tartják, a hagyományokhoz való ragaszkodás lassítja, 
hátráltatja a fejlődést. Azok viszont, akik jobban ismerik a hagyomány 
természetét, tisztában vannak azzal, hogy hagyomány nélkül a fejlődés 
elképzelhetetlen, a hagyományok a fejlődéshez teremtenek alapot. A világ nem 
is működhet igazán hagyományaink és kulturális örökségünk ismerete nélkül. 
Hagyományaink ismertetését, oktatását neves tudósok karolták fel, akik 
fontosnak tartották, hogy a fiatalok, a leendő értelmiségiek érdeklődését 
felkeltsék a magyar népi kultúra iránt.2 

Az 1990-ben megindított tanügyi közvélemény-kutatás feltárta az oktatás 
feladatainak fontossági rangsorát. Ebben a sorban a „magyar nemzeti 
hagyományok megismerése” a 14. helyre került, megelőzve a közösségi szellem 
fejlesztését, a vallásos nevelést, a játékot, a szórakozást, a szexuális nevelést és a 
politikai, állampolgári nevelést.3 Az Eötvös József nevéhez köthető 1868. évi 
XXXVIII. tc., amely az első népiskolai törvény és az első népiskolai tanterv is 
egyben, még ellenszenvvel fordult a folklór felé, miszerint a „Tanítást 
mindenképpen alkalmazza a közéletre: a házi, gazdasági, kézműipari, gyári s 
gépészeti célokra, valamint a nép között uralkodó babonák kiirtására”. Ennek 
ellenére a néprajz, a népi kultúra oktatása, középiskolai tananyaggá tételének 
szorgalmazása már 1889-ben megfogalmazódott.4 A néprajzi ismereteket is 
érintő változást a népiskolai tanterv 1905-ben idézte elő,5 amely előírta a 

                                                 
1 A cikk megírását és az ehhez kapcsolódó kutatásokat az OTKA K078207 valamint a TÁMOP 
4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007-es pályázat tette lehetővé. 
2 Herrmann Antal, Solymossy Sándor, Toldi Ferenc, Gyulai Pál, Katona Lajos, stb. 
3 CSOBA József: Vallásosság, az egyházi oktatáshoz való viszony és az oktatási attitűdök. Educatio 
1991, 1. 147. 
4 LÁZÁR István: Nagyenyedi református kollégium. Nagyenyed, 1889. 
5 Tanterv és Utasítás az elemi népiskola számára. Budapest, 1907. 
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tanulmányi kirándulásokat. Ezek a tanulmányi kirándulások „a testi és erkölcsi 
nevelés lehetőségei mellett földrajzi, természetrajzi és néprajzi ismeretek 
szerzésre kínálnak lehetőséget”. 

A hon- és népismereti tankönyvek tekintetében legfontosabb fordulópontot a 
NAT (a 130/1995. [X. 26.] kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról) 
jelentette. A NAT megvalósításához segítséget a kerettantervek nyújtanak, 
amelyekről a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet döntött, majd ezt a kerettantervet 
2003-ban módosítva, valóban megteremtette a feltételeket a néprajzi 
ismereteknek „Hon- és népismeret” elnevezéssel a tantervben való – akár önálló 
megjelenítésére – választható modulként. A tárgyban két tantervi modul jelent 
meg eltérő felépítéssel, szemlélettel és elemekkel: a Hon- és népismeret 5. és 6. 
osztály „A” és a „B” változata. Elöljáróban az ehhez készített három tankönyvet 
mutatom be röviden: Baksa Brigitta: Élet a házban és Élet a faluban. Hon- és 
népismeret 5. és 6. évfolyam (2003), Bánhegyi Ferenc (2004) és a Balázs Géza: 
Hon- és népismeret 5-6 osztály részére A és B változat (2006) köteteit. A 
bemutatás során a tankönyvekben megjelenő, az alapfokú nevelés-oktatási 
kerettantervben előírt Az ünnep (világi és vallási ünnepek) megjelenésére, azok 
tartalmának elemzésére helyezem a hangsúlyt, hogy milyen ismereteket 
közvetítenek a honismereti tankönyvek a vallásról? 

A népi vallásosság a nehéz időkben is fenntartja a nép hitét, hitelesen 
ábrázolja az embert a maga környezetében, s gyakran a nemzeti önazonosságot 
is reprezentálja, ezért nem ismerni, irányában közömbösnek lenni nem szabad – 
írja a Magyar katolikus lexikon. A néphit, a népi vallásosság az „emberi élet 
minden területére kiterjed, és szinte minden tevékenységére hatással van. 
Számos eleme még ma is jelen van a falusi és városi társadalomban […] a 
mindennapi élet szabályozásában főleg a tiltásokban és a viselkedési minták 
formájában találhatjuk meg. A néphit hagyományozódása főleg a folklór 
csatornáin keresztül történik.”6 A múlt hagyományainak nagy része a vallási 
ünnepekhez kapcsolódik. A Kerettanterv (alapfokú nevelés-oktatás első 
szakaszára 1–4. évfolyam) ének-zene tantárgyában már a 2. évfolyamon a 
népszokások dalai, népi mondókák, az ünnepkörök dalai (új esztendő, farsang, 
húsvét) alkalmat adhatnak a néphit, a népi vallásosság megjelenítésére. Az 5–8. 
évfolyam „A” változatban a Kerettanterv a következő témakörökben kínál 
lehetőséget a hiedelemanyagok tekintetében: az 5. évfolyamon az ünnep, ünnep 
a paraszti házban, a karácsonyi ünnepkör, a farsang, a 6. évfolyamon: az emberi 

                                                 
6 Bartha Elek: Népi vallásosság. In: A magyar folklór. Szerk. VOIGT Vilmos Osiris Kiadó, 
Budapest, 1998. 484–485. 
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élet fordulóihoz kapcsolódó szokások, húsvéti ünnepkör, a pünkösdi ünnepkör és 
a nyári napforduló, a társadalmi kapcsolatok falun belül. 

Baksa Brigitta: Élet a házban. Hon- és népismeret 5. osztály (2003). Ebben a 
munkáltató tankönyvben a ház építésétől a benne folyó hétköznapokig, az 
ünnepek szokásaival ismerkedik meg a tanuló. A vallásossággal kapcsolatban 
először a szoba berendezése részben találkozunk, ahol a szentsarok 
megfogalmazást tisztázza a szerző képen is bemutatva. Ugyanitt vallási tárgyak 
kerülnek említésre: kereszt, szentkép. A legtöbb kapcsolat a vallással, népi 
vallásossággal Az ünnepnapok a házban című nagy témakörben található. A 
nagyobb ünnepek alkalmához kapcsolódó szokások, hidelemcselekmények 
ismertetésével kapcsolatban kerül említésre néhány fogalom: pl. böjt, 
boszorkányok, gonosz, ártó szellemek, szerencsevarázslás. A vízkereszt 
ismertetése során a vízszentelést magyarázza a tankönyvíró, majd hozzáteszi, 
hogy a szentelt vizet az élet egész területén, a „bölcsőtől a sírig” felhasználják. A 
házszentelésnél az ajtófélfára felrajzolt három napkeleti király nevének 
kezdőbetűire és az évszám jelentőségére hoz példát: a felirat megvédi a házat a 
villámcsapástól és a boszorkányok rontásától. Az ünnepek című témakör a 
karácsonyi ünnepkörtől a farsangig tart. 

Baksa Brigitta: Élet a faluban. Hon- és népismeret 6. évfolyam. A 
tankönyvben a munkákhoz kötődő szokások ismertetésénél találkozunk népi 
hiedelmekkel, tiltásokkal. Pl. a tavaszi szántás általános tiltott ideje Üszögös 
Szent Péter napja, a hiedelem szerint gombabetegséget kaphat a búza, 
megüszkösödik. Népi szentelmények: szentelt búza, melyet jégverés, betegségek 
ellen tartották, használták. A paraszti munka rendjének ismertetése során számos 
népi hiedelmet, szokást, analógián alapuló babonás cselekedet ír le a szerző (pl. 
kendertermesztésnél). Szintén sok analógiás cselekedettel találkozunk Az emberi 
élet fordulói című fejezetben, valamint itt találkozunk először a táltos, 
garabonciás kifejezéssel, amit a szerző külön figyelemfelkeltő jellel látott el, 
hogy a tanulók nézzenek utána a Magyar néprajzi lexikonban. Legtöbb ismeretet 
a népi vallásossággal kapcsolatban itt is a tavaszi ünnepkör tárgyalása során 
kapunk, a szentelményekhez kapcsolódó sokféle képzetről (barkaszentelés, 
tűzszentelés, böjti szokások, húsvéti határkerülés, ételszentelés stb.). A pünkösd 
tárgyalásánál találkozunk a búcsújáróhely, búcsúnap fogalmával. 

Bánhelyi Ferenc: Hon- és népismeret 5–6 osztály. „B” változat. Az 5. 
évfolyam részére a nemzetiségek és vallásuk témakörben ismerteti a Kárpát-
medence vallásait, a magyarok és a nemzetiségek vallásait, továbbá a 
tájegységekkel foglalkozik. A 6. évfolyam részére a társadalmi és kulturális 
örökség fejezetben ismerteti a magyarok sajátos hitvilágát, a táltoshitet. A 
magyarok társadalma fejezetben a Napbaöltözött Boldogasszony ábrázolást, 
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mint érdekességet mutatja be és magyarázza. Itt említi a Csíksomlyói búcsút is 
(bár a búcsú fogalmát nem tisztázza). Ezzel a példával magyarázza a tankönyv 
az „ősi vallásnak és az új keresztény hitnek az összefonódását”. A mezőségi 
hagyományok kapcsán ír először az egyházi ünneppel kapcsolatban kialakult 
helyi hagyományok rendszeréről, a téli, karácsonyi ünnepkörből hoz példákat 
Székről, továbbá ismerteti a kántálást és a betlehemezést.  

Balázs Géza: Hon- és népismeret 5–6. osztály. „B” változat. Az 5. osztály 
részére először a helynevek kapcsán találkozhatunk a szentek kifejezéssel, 
méghozzá az alábbi formában: „13–14. századtól megszaporodtak a templom 
védőszentjéről való település elnevezések: Szentlászló, Szentistván, Szentpéter, 
Keresztúr”, illetve említi a hozzájuk kapcsolódó hagyományos búcsút, 
magyarázat nélkül (a tankönyvhöz kapcsoló Szó- és szólástár sem magyarázza). 
A falu, a város képe című fejezetben a szakrális épületeket, tereket találjuk: 
templom helye, erődtemplom, harangtorony, temető, kopjafa. A 6. osztály 
részére először a Hagyományos közösségek című fejezetben fogalmazza meg, 
hogy „a hiedelmeket, a népszokásokat a vallási hovatartozás befolyásolta, de 
elsősorban a római katolikus vallás adott nagy teret a népi vallásosság 
kibontakozásának”. Példának hozza a kegykép, búcsújáróhelyek témát (a búcsú, 
búcsújárás fogalmi tisztázására itt kerül sor). Az ünnep témakörben is 
találhatunk utalást a népi vallásosságra a népszokások kapcsán. Bővebb 
hiedelemanyagot példával együtt Az emberi élet fordulói fejezetben találunk 
(szemmelverés, várandós asszony viselkedését a babona határozta meg; halál 
beálltakor tükör letakarása, siratás, temetés szokásai). A témakör másik 
nagyobb előfordulása a Jeles napok című fejezetben található (Luca-
kalendárium, aprószenteki korbácsolás, szerencsevarázslás újévkor, időjárási 
regulák). Az „A” változat valamivel bővebb vallásos anyagot tartalmaz, de a 
különbség elenyésző. Mind a két változatban a Szó- és szólástárban az alábbi, a 
vallásossággal és a népi vallásossággal összefüggő kifejezések kerülnek 
megmagyarázásra: advent, betlehem, betlehemezés, böjt, fejfa, stáció, 
szemmelverés. 

Noha csak három tankönyvet mutattam be, de a többi hon- és népismereti 
tankönyv sem tartalmaz többet a vallásos hagyományokkal kapcsolatban. A 
hiedelemlényekkel, természetfeletti lényekkel, mágiával a tankönyvekben csak a 
középiskolában találkozunk, a mese, monda, esetleg versek elemzésénél. Holott 
a mondókákban, kiszámolókban, népmesékben is elhangzanak természetfeletti 
lények (ördög, boszorkány kifejezésekkel). A népi vallásosság, a néphit elemei a 
tankönyvekben, iskolai oktatásban nem kap hangsúlyt. A vallásos élet 
gyakorlatairól, alkalmairól, szerveződéséről a vallási néprajzról bővebben az 
egyetemen lehet hallani, pl. debreceni, szegedi, pécsi egyetem felvette a 
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tanrendjébe a vallási néprajzot, a teológiai felsőoktatásban ez azonban nem 
kapott helyet.  
 

* * * 
 
2012-ben a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke széles körű kutatásba 
kezdett, amely feltárja az iskolák szerepét a szellemi kulturális örökség 
megőrzésében, a hagyományok átörökítésében. A kutatás során több kérdőív 
kitöltésére kerül sor. A kérdőívek a szokások, népszokások, a tárgykultúra és a 
hiedelmek, a vallásos hagyományokban való tájékozottságot mérik fel a bemenő 
– általános iskola esetén 5. és 6. osztályban – és a kimenő osztályokban. 
Terveink szerint az alap-, közép-, és felsőoktatásban is kitöltésre kerülnek a 
kérdőívek. A felmérés reprezentatív jellegű. Az első kérdőívek feldolgozása 
folyamatban van. Néhány adatot mutatok be, amely elgondolkodtató problémát 
körvonalaz, nemcsak a vallásosság, hanem az egész magyar kultúra 
hagyományozódásáról, és az iskoláknak, oktatási intézményeknek ebben 
betöltött szerepéről. 

A kérdéscsoportok sokszínűségének köszönhetően a válaszadókról 
széleskörű ismereteket kaphatunk. Az tanulók, diákok, hallgatók kulturális 
magatartásának és kulturális szokásainak elemzésével és értékelésével 
különböző változók mentén próbálunk olyan törekvéseket kimutatni, amelyek 
közelebb visznek a fiatal nemzedék hagyománymegőrzésének megismeréséhez. 
Átfogó vizsgálatunk kiterjed a nemek közötti különbségekből adódó kulturális 
attitűdök elemzése mellett az iskola és a családi háttér determináló hatásának 
feltérképezésére is. Az egész vizsgálat célja, hogy a kapott kutatási eredmények 
alapján felvázoljuk azokat a törekvéseket, amelyek a válaszadók kulturális 
szokásait jellemzik a vallásosság tükrében. Kétségtelen, hogy a kulturális 
szokásokat több tényező mellett a vallásosság mértéke és milyensége is 
befolyásolja. A generációk között megjelenő vallásos eltérések is bemutatásra 
kerülnek, mert az általunk vizsgált válaszadók életkora 11–35 évig terjed. Nagy 
részük 1989 után született, tehát szocializációjuk már a vallások szabad 
gyakorlásának időszakára tehető. A szülői hatás mind a valláshoz való 
viszonyulásban, mind a kulturális fogyasztásban egyértelműen megjelenik.7 

Szemléltetésre egy debreceni általános iskola és egy református gimnáizum 
tanulói körében végzett tájékozódó felmérés eredményeiből mutatok be néhány 
választ. A felmérésben eddig 274 tanuló vett részt. A népi vallásossággal 
kapcsolatban 12 kérdésre adtak választ. A válaszok néhány kérdésben nem várt 

                                                 
7 BOURDIEU, Pierre: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest, 1978. 
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eredményt hoztak. Itt csak a legkirívóbb, nem várt teljesítményt mutatom be az 
alábbi négy kérdés feldolgozásával: 1.) Milyen gyakran jár templomba? 2.) 
Szokott-e imádkozni? 11.) Húzza alá azokat a szavakat, amelyeket ismer! 12.) 
Húzza alá azokat a szavakat (hiedelemlényeket), amelyeket ismer. 

A válaszadók életkori megoszlása: 11 éves 20%, 12 éves 29 %, 13 éves 24%, 
14 éves 16%, 15 éves 3%, 18 éves 7%, 19 éves 3%, 20 éves 0%. A kérdőíveket 
legnagyobb számban a 11 és 12 évesek töltötték ki. A vizsgált tankönyvek is 
nekik készültek. A kutatásban főleg tárgyilagos és kis mértékben személyes 
megközelítésekkel próbáltuk elemezni a kérdésekre adott választ. A tárgyilagos 
kérdésekhez külső és belső paramétereket is számba vettünk. A külső konkrét 
vallásossági mutató kérdése a „Milyen gyakran jársz templomba?”, a belső 
objektivitást az „Imádkozol-e?”  kérdésre adott válasz érzékelteti.8 A válaszadó 
274 tanuló válaszából arra a kérdésre, hogy templomba jár-e az alábbi eredmény 
született: 
 

  

általános iskolában    gimnáziumban 

 
a válaszadókból összesen 132 (48%) jelölte be, hogy soha nem jár templomba; 
107 (39%) tanuló válaszolta, hogy nagyobb ünnepeken (karácsony, újév, esküvő, 
keresztelés, temetés) és 34 (13%) válaszadó vallotta, hogy minden vasárnap 
templomba jár. (Érdekes megjegyzést adott egy 18 éves tanuló: az első kérdésnél 
nem választott, hanem 4. pontban feltüntette, hogy más szempont szerint jár 
templomba, illetve egy 13 éves tanuló nem jelölt választ, hanem hozzáírta: 
„többször a nagyobb ünnepeknél, de nem minden vasárnap”.) A második 
kérdésre adott válasz: 142 igen, és 126 nem. Ennél a kérdésnél egy tanuló nem 
válaszolt, egy pedig a lehetséges válaszok mellé még hozzáírta, hogy „néha”. 
(Igaz hogy a kérdőívből kiderült az is, hogy ugyanez a válaszadó azt jelölte be, 
hogy soha nem jár templomba. Mégis fontosnak tartotta, hogy a kérdésre 

                                                 
8 Hasonló kutatásokat lásd NÉMETH Nóra Veronika: Vallásosság és kultúra (Hallgatók kulturális 
attitűdje a vallásosság tükrében). In: Kálvin–Magyarság–Európa. Pécs, 2010. 273–282. 
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válaszoljon.) Egy 13 éves tanuló pedig fontosnak tartotta, hogy hozzáírja az igen 
válasz mellé, hogy „minden étkezés előtt és után”. A kérdőív második 
kérdésénél már lényeges és látható eltérés mutatkozik az iskolák között. 
 

  
  általános iskola          gimnázium (református) 

 
A vallásosság mérésének egyik lehetséges és fontos paramétere a templomba 
járás  gyakoriságának mérése. Az imádkozás bensősége a vallásosság belső 
jelzője. Az imádkozás beismerésével a hithez főződő hozzáállásról is 
bizonyságot teszünk. A templomba járók és az imádkozók nem feltétlenül és 
szükségszerűen ugyanazokból a válaszadókból kerülnek ki. A hivatalos 
egyházhoz kötődő vallásosak (tehát akik gyakran járnak templomba) 
valószínűleg rendszeresen imádkoznak is (mint például aki minden vasárnap 
templomba jár azok többségben azt jelölték be, hogy imádkoznak, ugyanakkor 
számolni kell egy olyan réteggel is, akik bár templomba nem járnak, mégis 
imádkoznak (pl. otthon, egyedül).9 A két kérdés összevetése jól mutatja ezt. 
 
Az 1. és a 2. kérdés összevetése 
 Milyen gyakran jár templomba 
 soha nem jár 

templomba 
minden vasárnap jár 
templomba 

nagyobb ünnepeken 
jár templomba 

132 34 107 
igen nem igen nem igen nem 

 
Ebből szokott-e 
imádkozni? 31 98 36 0 77 28 
 
A táblázatot az alábbi két diagram jól kiegészíti, ahol iskolák szerinti megoszlás 
látszik. A ábra elemzése során kitűnik, hogy az általános iskolai tanulóknál jóval 
nagyobb a szórás. 

                                                 
9 Hasonló kutatást lásd Uo. 
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    általános iskola               gimnázium (református) 

 
Az első két kérdés összevetéséből kitűnik, hogy az iskola, valamint az életkor 
sokkal következetesebb képet mutat, illetve szorosabb a kapcsolat a templomba 
járás és az imádkozás között. 

A szubjektív mutatók mindig különlegesek, és egyúttal színesebbek is, mint a 
számokkal mérhető konkrét objektív indexek. A mérés éppen ezért talán 
nehezebbnek is tűnik, hiszen a válaszadóra van bízva, hogy mit ért az adott 
kategória alatt, számára melyik a legközelebb álló megfogalmazás.10 
Kutatásunkban „Húzza alá azokat a szavakat, amelyeket ismer!”  kérdéskört 
használjuk. A népi vallásossággal kapcsolatban olyan szavakat használtunk, 
amelyeket a hon- és népismereti tankönyvekben is szerepelnek, illetve amit a 
szórakoztató olvasmányaikból, tv-ből stb. ismerhetnek a kérdezettek. Ebből 
kiragadva mutatok be néhányat. 

Először a vallási tárgyakkal, építményekkel kapcsolatos, saját maga által 
beismert tájékozottságát mértük fel. Az alábbi szavakat adtuk meg választásként: 
kápolna, kálvária, kegykép, búcsú, zarándoklat, feszület, harangláb, templom, 
temető, kolostor, kegyhely, kopjafa. A templom és a temető 100%-os ismeretet 
hozott, a többi fogalom meglepő eredményt produkált. Itt négy szónak az 
ismeretségét mutatom be iskolai megoszlás szerint az alábbi diagramon. 

                                                 
10 Vö. Uo. 
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          általános iskola    gimnázium 

 
Az eredményből kitűnik, hogy a 11–15. éves korosztály, akinek 46%-a soha 

nem jár templomba és nem is imádkozik, nem ismeri a valláshoz kapcsolódó 
tárgyakat, építményeket, fogalmakat, mégis jobb eredményt mutat, mint a 
reformtus gimnáziumban tanulók. A 274 válaszadóból 248-an igen jól ismerik a 
kápolnát (39%), 146-an a feszületet (23%), csak 95-en tudják, hogy a harangláb 
mit jelent (15%), és 145-en ismerik a kopjafát (23%). 

A népi vallásossággal kapcsolatban az utolsó kérdésként a hiedelemlényekkel 
kapcsolatban kérdeztük meg, hogy mely meghatározással találkozott már a 
válaszadó, melyeket ismer. Ezek a meghatározások is szerepelnek a fenti 
tankönyvekben, de találkozhattak velük más tanórákon (magyar, történelem, 
ének-zene) is a kérdezettek. A felsorolt 16 hiedelemlény közül négyet mutatok 
be, szintén iskolai megoszlásban. 

 

  
          általános iskola    gimnázium 

 
A diagram önmagáért beszél, a 274 válaszadóból 27-en jelölték meg, hogy 

ismerik a garabonciás elnevezést. (A középiskolákban végzett vizsgálat során 
kitöltött 21 kérdőívben, amit 18 évesek válaszoltak meg, mindössze 3-an jelölték 
be, hogy ismerik a garabonciás elnevezést.) A televízió, az internet, az irodalom 
és a filmek hatása eredményezhette, hogy a troll  mesebeli lényt 243-an ismerik, 
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míg a táltost, amely – mint fentebb láttuk – már az 5. osztályban említésre kerül, 
csak 205-en. 

Az itt bemutatott tankönyvek és az oktatási intézményekből eddig 
visszakapott kérdőíves kutatás érintőleges vizsgálati eredménye elgondolkodtató 
problémát vet fel. A hagyományos tantárgyak esetében az elsődleges 
ismeretforrás a tanulók számára a tankönyv. A hon- és népismeret esetében csak 
2003-tól beszélhetünk forgalomban levő, alkalmas iskolai alapmunkáról, mint a 
fent elemzett három kiváló hon- és népismereti tankönyv. A jól megírt, mind 
didaktikai, mind a szaktudományi elvárásoknak eleget tevő könyvek mellől sem 
nélkülözhető a jól képzet tanár, aki képes a használatban lévő tankönyvek mellé 
a saját személyiségével átitatott, élményszerű ismeretként a kulturális örökségek 
szakszerű átadására. 

A népi kultúra, a szellemi kulturális örökség átadására nem csak 
középszinten van szükség: minden korosztály számára, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően, fontos megismertetni a jelen és a múlt 
hagyományait. Az óvodapedagógus-, tanító- és tanárképzésben egyaránt meg 
kellene jelennie a néprajzi tananyagnak ahhoz, hogy az alapfokú oktatásban 
hitelesen tudják közvetíteni és megismertetni a tradíciót. 
 
 
Éva Bihari Nagy 

The Appearance of Popular Religiosity in Textbooks Dealing 
with the Knowledge of One’s Country and Nation 

 
The world cannot really function without being aware of our traditions and 
cultural heritage. Most traditions of the past are connected to religious festivals. 
A thorough research revealed that textbooks which deal with the knowledge of 
one’s country and nation do not contain notable factual knowledge in connection 
with religious traditions. Popular religiosity and the elements of folkways do not 
receive much emphasis either in textbooks or in public education. Students can 
learn about religious folklore and about the everyday practices, occasions and 
organization of religious life in university lectures. In 2012 the Folklore 
Department of the University of Debrecen began an extensive research to 
investigate the role schools play in preserving cultural intellectual heritage and 
in transmitting traditions. Even the first results raised thought-provoking 
questions about the transmission of not only religiosity but also Hungarian 
culture as such. In case of traditional subjects textbooks are considered to be the 
primary sources of knowledge for students. As opposed to this the first suitable 
books on the knowledge of one’s country and nation appeared only in 2003. 
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Although it a basic requirement to provide well-written books which also meet 
both didactic and professional expectations, the presence of a highly qualified 
teacher in the classroom is also indispensable. Beside the books in use the 
teacher’s personality is also vital in transmitting cultural heritage in a memorable 
way and on a professional level. 






