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Tarján Gábor 

 

Magyarságismeret 

Népismeret, hagyományismeret, néprajz 
 

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy „Ki a magyar?” – csaknem mindenki úgy 
gondolja, hogy egyszerű a válasz. Magyar az, aki magyarul beszél. Széchenyinek 
tulajdonítják a mondást, hogy „Nyelvében él a nemzet.” Valóban csak a nyelv 
határozza meg a hovatartozást? És mi a helyzet az ételekkel, a táncokkal, a szo-
kásokkal, a hiedelmekkel, a gondolkodásmóddal, az ízléssel, a szimbólumokkal, 
a hagyományokkal… és az egész kultúrával – mindazzal, ami a közösséget sok-
sok századokon át összetartotta, és ma is jelen van. Ezeket a kérdéseket tárgyal-
ja a Magyarságismeret, amely a magyarság mint etnikum és kulturális közösség 
jellemző vonásaival foglalkozó népismereti, önismereti, identitáserősítő társadalmi-
kulturális ismerettár, amely aktívan és érzelmileg is igyekszik megerősíteni az 
egészséges magyarságtudatot és az aktív hazafiságot.  

 

*** 

 

Napjaink nevelési gyakorlatának fontos kérdése, hogy milyen módszerekkel 
és motivációval tudjuk kialakítani a fiatalokban a nemzeti érzéseket úgy, hogy a 
magyarságtudat az európaisággal együtt életre szóló ösztönző erőt jelentsenek 
számukra. A Nemzeti Összetartozás Programjának és az ország új Alaptör-
vényének egyik legfontosabb gondolata a magyarság közösségi érzésének meg-
erősítése, a hazai és határon túli csoportjainak egységének hangsúlyozása.  

A frissen megjelent Nemzeti Alaptanterv bevezetőjében is a kiemelt felada-
tok közt említi, hogy a felnövekvő nemzedékekben kifejlődjön a hazafiság érze-
lemvilága, és ennek érdekében fontos szerepet szán a nemzeti hagyománynak, a 
nemzeti öntudat fejlesztésének. Az új NAT kiemelten kezeli az ország és tágabb 
környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyar-
ság életének megismerését. A fejlesztési területek és a nevelési célok között is 
fontos helyet foglal el a Nemzeti öntudat, a hazafias nevelés, melynek keretében a 
tanulók megismerhetik a nemzeti és népi kultúránk értékeit. A korábbiakhoz képest 
lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a néphez és hazához fűződő identitástudat 
fejlesztése, a hon- és népismeret oktatását is e célnak rendelik alá.  
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Felmerül azonban a kérdés: az új NAT-ban szereplő feladatok vajon ele-
gendőek-e a kitűzött cél eléréséhez? A Műveltségi területek ismeretanyaga tar-
talmazza-e azt a megfelelő és jól feldolgozható tananyagot, amely alkalmas a 
valóságos és működőképes nemzeti öntudat kialakítására? Létezhet-e egyáltalán 
valamiféle „nemzeti minimum”, amely a felnövekvő nemzedékek számára né-
pünk kultúrájának alapjait biztosítaná? És – talán a leglényegesebb kérdés: ren-
delkeznek-e pedagógusaink azzal a kellő felkészültséggel és szellemi muníció-
val, amellyel a nemesnek tartható feladatokat végre tudják hajtani és a kitűzött 
célokat elérni? 

A Magyarságismeret az a program, amely hozzásegíthet a nemzeti összetarto-
zás tudatosításához, megéléséhez, és a határon túli magyarság számára is fontos 
ismeretanyagot nyújt a magyar néphez és kultúrához való szorosabb kötődés 
kialakításához. 

A globális társadalom kialakulásával háttérbe szorulnak a hagyományos kis-
közösségek, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a lokális társadalom kulturá-
lis értékeire. A közösséghez tartozás érzése az egész nemzet számára fontos. A 
társadalom életében mindig sajátos szerepük van a tradícióknak, a magyarság-
tudatnak, a hazához való tartozás kialakításának és fenntartásának. Meg kell 
határozni a műveltségi elemek, ismeretek és készségek azon körét, amelyek al-
kalmasak a felnövekvő nemzedékek számára, hogy mindenkor az alapművelt-
ség elsajátítását és az identitás elmélyítését biztosítsák. 

Az elmúlt időszakok oktatáspolitikája kissé ellentmondásosan bánt a kér-
déssel, és – bár születtek eredmények – az ügy egészében megoldatlan maradt. 
Sajnos manapság többnyire azt tapasztalhatjuk, hogy a pedagógusképző intéz-
ményeinkben végzettek jelentős része egyáltalán nem kap semmilyen szakmai 
felkészítést a magyarságtudat kialakításának módjairól. Ez különösen a közok-
tatás alsóbb szintjein – az óvó- és tanítóképző intézetekben – tartható komo-
lyabb hiányosságnak. Meg kell említeni azt is, hogy néhány helyen viszont talál-
kozni lehet figyelemre méltó eredményekkel is. Természetesen az összegyűlt 
tapasztalatokra támaszkodni kell csakúgy, mint valamennyi eddigi próbálkozás-
ra is. Mindezekre alapozva kell megfogalmazni a Magyarságismeret új koncepció-
ját. 

Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy mi legyen a Magyarságismeret tar-
talma. Az eddigi kezdeményezések többnyire azon buktak el vagy siklottak fél-
re, hogy túlzottan egy irányból közelítettek ehhez a kérdéshez. Sokszor csak a 
néprajz, a népi hagyományok megismerését és fenntartását tűzték ki célul, és 
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elfeledteztek arról, hogy elsősorban a mai kor kérdéseire kell válaszokat adni, 
ami az identitás megerősítését is jelentheti változó világunkban.  

A Magyarságismeret tehát nem jelenthet csupán „néprajztanárképzést”, ha-
nem egy teljesen új diszciplínát, amely magában hordoz néprajzi ismeretet és 
gyakorlatot is.  

A Magyarságismeret oktatását az is időszerűvé teszi, hogy újabban találkozni 
lehet – különösen a magyarság eredetével kapcsolatos – tudománytalan, ugyan-
akkor szélsőséges nézetek elterjedésével, amelyek megvitatására és a hiteles ál-
láspontok kialakítására pedagógusaink jelenleg nincsenek kellőképpen felké-
szülve. 

 

A Magyarságismeret fogalma 

 
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta számos magyar egyetem és fő-

iskola programjában megjelentek az Európai tanulmányok, ugyanakkor magyar-
ságismerettel foglalkozó stúdiummal nemigen lehet találkozni. Más a helyzet a 
„hungarológiá”-nak nevezett tudományszakkal, amely főleg az idegen nyelvű 
hallgatók számára kínál áttekintést a magyar kultúra egyes területeiről. A világ 
számos egyetemén általánosan ismert az egyes etnikumokat nyelvi, kulturális és 
egyéb jellemzőik alapján bemutatókurzusok, így több helyen tanítanak például 
„Hungarian Studies”-t. A magyar oktatási rendszerben természetesen jelen 
vannak népünk kulturális sajátosságait külön-külön bemutató szakterületek, de 
kifejezetten összefoglaló jelleggel egy tárgy sem foglalkozik a magyar etnikum 
és kultúra alapismereteivel és jellegzetességeivel. 

Zsolnai József, az iskolateremtő pedagógus egy elméleti tanulmányában így 
írt: „A nemzeti önismeret a magyarságismeretet, a kultúra teljes rendszerét figye-
lembe véve lehetséges pedagógiai eszközökkel segíteni, nem lehet leszűkíteni a 
történelem, az irodalom, a népzene tanítására, mint ahogyan nálunk szokásos. 
(…) Minden olyan tudományterület, művészeti ág eredményét integrálni kell, 
amely segít annak tisztázásában, mi volt a magyar, mi a magyar, és mi lehet a 
magyar.”  

A Magyarságismeretnek tehát olyan népismereti, önismereti, identitáserősítő társa-
dalmi-kulturális ismerettárnak kell lennie, amely érzelmileg és aktivitást keltő 
módszerekkel is erősíti az egészséges hazafiságot és a magyarsághoz való kötő-
dést. A Magyarságismerettel új, komplex tantárgyként kell megjelenni a pedagó-
gusképző intézmények kurzusválasztékában, amely a határon belüli és kívüli 
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magyarság szociológiai, antropológiai és néprajzi jellegzetességeivel is foglalko-
zik. Bevezetésével teljesebb és reálisabb képet nyerhetünk népünk etnikai és 
kulturális sajátosságairól.  

 

A Magyarságismeret oktatásának feladatai 
 
A Magyarságismeret feladata, hogy: 
– a közoktatásba kerülő pedagógusok (elsősorban a tanítók és óvodapeda-

gógusok) részesüljenek alapos elméleti, módszertani és gyakorlati felkészítésben 
a magyarság társadalmi és kulturális jellegzetességeiről és hagyományairól; 

– ismerjék meg a magyarság hazai, határon túli és a világban bárhol élő 
csoportjait és legyenek készek vállalni velük az összetartozás tudatát;  

– alapos ismereteik legyenek a népi hagyományvilág értékeiről, legyenek 
képesek ezeket megismertetni, és élményszerűen továbbadni;  

– sajátítsák el azokat a módszereket, amely a szülőföld, a haza és népei jobb 
megismeréséhez, megbecsüléséhez, és az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

 

A Magyarságismeret bevezetésének indoklása 

 
Napjainkban tapasztalható társadalmi-kulturális hatások fontossá teszik, 

hogy igen korai életkori szakaszban megalapozzuk és megerősítsük a saját kul-
túránkhoz való kötődést. A magyar népi kultúra értékein keresztül növekszik a 
saját és más kultúrák iránti érzékenység. Ez napjainkban azért is fontos, mert 
saját hagyományainkra támaszkodva kell megismernünk és megbecsülnünk má-
sokét is – a nemzetiségekét, a szomszédokét, valamint a világ valamennyi népét 
és kultúráját; hogy az emberiség kultúrájának egyetemes értékeit érteni és érté-
kelni tudjuk. Ezzel erősítjük a szolidaritás érzését is. Ez különösen fontos glo-
balizálódó világunkban, hogy nevelőinknek kulcsot adjon a magyarság helyének 
megtalálásához, és különböző jelenségek – így a migráció, a rasszizmus, a vallá-
si intolerancia stb. – megértéséhez és a helyes magatartás kialakításához. 

A Magyarságismeret bevezetésével teljesebb, reálisabb és árnyaltabb képet 
nyerhetünk saját népünk kulturális és etnikai sajátosságairól. A magyarság ha-
gyományos kultúrájának élményközpontú, tevékenységre alapozott megismer-
tetése által a gyermekeknek nemcsak az érzelmi kötődésük erősödik, hanem kü-
lönböző képességeik is fejlődnek. A Magyarságismerethez kapcsolódó témakörök 
ösztönzést adhatnak számos gyakorlati tevékenység elsajátítására (kézművesség, 
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népi tánc, népi játék, természetismeret, háztartás stb.), valamint a helyi kulturá-
lis hagyományok gyűjtésének, módszertanának megismerésére is. Ezek az isme-
retek a pedagógusképzésben, különösen az óvó- és tanítóképzésben rendkívüli 
fontossággal bírnak. 

 

A Magyarságismeret oktatásának várható eredményei 

 
A téma feldolgozása során erősödik a magyarsághoz fűződő érzelmi vi-

szony, amely aktív társadalmi kapcsolatok kiépítésében is megnyilvánul, például 
a határon túli csoportok megismerése alkalmával. A terepen szerzett tapasztala-
tok alatt fejlődik a társadalmi kapcsolatok kiépítésének készsége. Mindeközben 
jelentős mértékben nő az empátia, az emberismeret és a közösségi tapasztalat. 
A Magyarságismerettel hatványozottan erősödhet az összmagyarsághoz fűződő 
identitástudat, amely a nevelőmunkában is kamatozódni fog.  

 

*** 

 

Ki a magyar? 

 
Először is magyar az, aki Magyarországon született, ebben az országban él 

és magyar nyelven beszél. Természetesen magyarnak tartunk minden határon 
túl egy tömbben vagy diaszpórában élő magyarul beszélő és magyar identitással 
rendelkező embert is. A magyarsághoz tartozást lehet további történelmi, szo-
ciológiai, biológiai és kulturális szempontok szerint vizsgálni. A társadalmi fej-
lődéssel együtt történelmileg meglehetősen változó volt a magyarság fogalma. 
Mást jelentett magyarnak lenni a honfoglalás korában, amikor népünk még tör-
zsi-nemzetségi társadalomban élt, majd a rendi világban, amikor megjelent a 
nemesi nemzet, végül a modern nemzet megszületésével teljesen új értelmezést 
nyert a magyarsághoz tartozás. Szociológiailag magyarnak számít minden ma-
gyar állampolgár, vagy más országban élő magyar nemzetiségű ember, akinek 
az anyanyelve magyar. Biológiailag, vagyis embertanilag is meg lehet határozni a 
magyar ember valamiféle jellegzetes típusát. Kulturálisan pedig azok tartoznak 
ide, akik anyanyelvként a magyart sajátították el, és ennek a népnek a hagyomá-
nyait, szokásait gyakorolják és adják tovább utódaiknak.  

A magyarsághoz tartozás sokszor azon múlik, hogy ki tartja magát magyar-
nak, vagyis ki vallja magát ehhez a néphez, kultúrához tartozónak. Ha valaki 
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magyarnak vallja magát, akkor természetesen magyarnak számít, de talán még 
fontosabb, hogy ne csak vallja, hanem vállalja a magyarsághoz tartozást. Vállalja 
a nép sorsát, történelmét, azonosuljon azzal a közösséggel, amely sok évszáza-
da fenntartja a magyar kultúrát és a magyarságtudatot. A vállalás nem csak tu-
datos elhatározás kérdése, hanem érzelmi töltete is van. Aki vállalja magyarsá-
gát, büszke rá még akkor is, ha ez nem mindig könnyű, hanem sokszor nehéz 
vagy akár fájdalmas is lehet. A magyarság vállalása, a néphez való tartozás talán 
ahhoz hasonlít, ahogy egy anya viszonyul a gyermekéhez. Bármilyen is a gyer-
mek, az édesanya szemében a legjobb, a legszebb; bármit csinál, mindig szere-
tettel – és olykor elfogódottan – érez iránta.  

A 20. századi változások nagymértékben megváltoztatták a nemzet fogal-
mának érvényesülését. A háborúk tapasztalatai, a határok megváltozása és a 
technikai fejlődés átalakította a régi határok között élő népek életét. A század 
végén a politikai és világgazdasági változások teljesen átszervezték a korábbi 
struktúrákat. A globalizációval új jelenségek figyelhetők meg. Az információs 
társadalom sokkal közelebb hozta egymáshoz a távol élő nemzeteket, és a vi-
lágszerte tapasztalható nagyarányú migráció jelentősen átalakította az egyes tár-
sadalmak életét. Korábban főleg a kistelepülésekről vándoroltak nagyvárosokba 
az emberek, ma inkább a fejletlen területekről a fejlett ipari központokba áram-
lás a jellemző. 

A 21. században már egészen más nemzetfelfogással van dolgunk, mint a 
korábbi időszakokban. Az európai uniós csatlakozás a nemzet szerepét is jelen-
tősen módosította, de nem szüntette meg. Az unión belül viszonylag szabad a 
mozgás, a tanulás, a munkavállalás, és nem lehetetlen az áttelepülés egyik or-
szágból a másikba. Így a korábbi nemzeti határok elvileg jelentőségüket vesztik. 
A nemzethez tartozás új formái jönnek létre – máshol van a szülőföldem, más-
hol járok iskolába, máshol élek és dolgozom –, nem kötődöm szorosan egy 
nyelvhez, nemzethez, kultúrához. Kialakul a kettős vagy többes identitás. Ugyan-
akkor az egyén nem vesztheti el teljesen gyökereit, mert tartoznia kell valahova. 
Ebben a helyzetben még inkább szükség van a nemzettudat újraértelmezésére, 
hogy az újabb generációknak is legyen identitástudatuk, és ne valamiféle karak-
ter nélküli gyökértelenségben felnőve bolyongjanak a nagyvilágban. 

Külön kell szólni az idegen nyelvi környezetben, más állam területén élő 
etnikai közösségekről, a nemzeti kisebbségekről. Őket is megilletik azok a jo-
gok, amelyekkel biztosítani tudják identitásuk fenntartását, nemzeti kultúrájuk 
megőrzését és az anyanemzettel való kapcsolattartást. Különösen abban az 
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esetben, amikor olyan őslakos etnikumokról van szó, amelyek csak a politikai 
határok átrajzolása következtében szakadtak el nemzettársaiktól. Ilyen esetben 
feltétlenül indokolt az általános emberi jogokon túl a nyelvi és kulturális jogok 
és a területi autonómia érvényesítése. Az egy tömbben élő nemzeti kisebbsége-
ket megilleti az intézményrendszer, amellyel kultúrájukat fenntartani és gyako-
rolni tudják. A szórványban élőkre is külön figyelemmel kell lenni, mert jóval 
nehezebb helyzetben vannak, mint az egy tömbben élők és sokszor nehézsé-
gekbe ütközik identitásuk fenntartása, a nyelv és a kultúra megőrzése.  

De még az olyan közösségeket sem szabad teljesen magukra hagyni, ahol 
meggyengült az anyanyelv, kivesztek a szokások. A diaszpórában élnek olyan 
csoportok, ahol a magyar nyelvtudás már meggyengült, mégis a nemzethez tar-
tozás érzése valamilyen formában fennmaradt. Náluk különösen fontos a segít-
ség, és őket is a nemzet részeinek kell tekintenünk. Különböző történelmi és 
politikai okok következtében az elmúlt évszázad során jelentős számú magyar-
ság (másfél, kétmillió fő) került távol az anyaországtól, és a világ különböző 
részein telepedett le. Legnagyobb számban Észak-Amerikába kerültek, de más 
kontinensekre is jutott több tízezer magyar. A kivándoroltak első generációja 
még igyekezett fenntartani a magyar nyelvet és kultúrát; egyházi közösségeket 
alapítottak, templomokat és iskolát építettek, közösségi életet éltek. A második 
generáció azonban már többnyire elhagyta a nyelvet és beolvadt az idegen kör-
nyezetbe. Ennek ellenére több helyen találkozhatunk még harmad-, negyed ge-
nerációs magyar cserkészekkel is. A huszadik század során több hullámban ér-
kező újabb kivándoroltak valamennyire felfrissítették a magyar nyelv használa-
tát és a hagyományok ismeretét. Néhány helyen érdekes példáját láthatjuk az 
identitás fennmaradásának. A Louisiana állambeli Árpádhon lakói szinte kivétel 
nélkül magyar származásúak, de a nyelvet már régen elhagyták. A családnevek, 
a táplálkozási szokások, ételeik és a nemzeti ünnepek megünneplésében azon-
ban a mai napig őrzik magyar identitásukat.  

Tartósabban azonban csak ott marad fenn a magyar élet, ahol erős közös-
ség működik, amely biztosítani tudja a következő nemzedékek számára a kultu-
rális hagyományokat. 

 

*** 
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Miért fontos napjainkban a népi kultúra? 

 
A 20. század Európa keleti felén a hagyományos népi kultúrák felszámoló-

dásának időszaka volt. A népi kultúra helyébe, a magas kultúra hordalékaként 
keletkezett, jóval értéktelenebb tömegkultúra lépett. A parasztság és más réte-
gek által létrehozott, századokon át megőrzött műveltségkincsből csak kevés 
jutott a nemzeti kultúrába. E gazdag örökséget pedig kár volna veszni hagyni. 
Mivel az ismeretek átadásának eredeti, szájhagyományos formája a népi társa-
dalommal együtt átalakult, a néprajz által feltárt értékeket az iskolarendszerben, 
az írásbeli kultúrán keresztül kell továbbvinni, és az újabb nemzedékeknek to-
vábbadni.  

A népi kultúrát egyfajta teljesség jellemzi, a műveltség valamennyi területe 
jelen van benne. Ha modellként fogjuk fel, megtalálhatjuk az EMBER teljes 
lenyomatát: anyagi szükségleteitől kezdve jogi, értelmi, érzelmi, művészi, szoci-
ális és szellemi életének kifejeződését. E kulturális modell mélyen gyökerezik a 
környező természetbe, és ezer szállal kötődik az előző nemzedékek történelmi 
tapasztalataihoz. Minden vonatkozásban alkalmas az újabb nemzedékek tapasz-
talatainak bővítésére. A népi műveltségben az anyanyelv mellett a népművészet 
fejezi ki legtisztábban népünk szellemiségét, alkotóerejét. Nem alap nélkül állít-
ják, hogy a népi tárgyi világban egyfajta „vizuális anyanyelv” rejlik. Ezt a képi 
ábécét kellene jobban ismernünk, hogy ne csak idegen modellek másolására 
kényszerüljünk, hanem környezetünk megformálásában sajátosságainkat hor-
dozó világot teremtsünk.  

Aki behatóan tanulmányozza a népi kultúra különböző területeit, meglepve 
tapasztalhatja, hogy a néphagyomány milyen sok oktatásban is felhasználható 
elemet tartalmaz. Mindenekelőtt egy elvi jellegzetességet, a népi műveltség szerves-
ségét kell kiemelni, ami a ma embere számára is példamutató lehet. E kultúra 
valamennyi eleme a környező természetből származik, amellyel mindig szoros 
kapcsolatban marad, és nem szakad el tőle. A hagyományban élő ember tisztel-
te a növényt, az állatot, az élettelen természetet, igyekezett egyetértő viszony-
ban maradni vele. Ez tükröződött a paraszti világképben és a gazdálkodásban 
egyaránt. A népi társadalom élete az egymásrautaltságra, a belső kohézióra, a 
közösségi összetartásra alapozódott.  

Aki a népi kultúrával behatóan foglalkozik, nemcsak saját hagyományait 
fogja jobban megérteni, hanem megtanulja más népek kultúráját tisztelni és be-
csülni. Kelet-Közép-Európában, a Kárpát-medencében különösen fontos, 
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hogy megismerjük és megértsük a környező népek műveltségét. A századok 
során kölcsönösen kicserélődtek ismereteink, adtunk is nekik, és kaptunk is 
tőlük kulturális elemeket – így vált színessé és így gazdagodott a horvát, a 
szerb, a szlovén, a román, a szlovák, a ruszin, a német, a cigány, a magyar és a 
többi nép dala, tánca, viselete, építkezése, szokásai és egész kultúrája. A Duna 
menti népek kulturális kapcsolataira alapozva kellene minden időben harmóniát 
teremteni a térség népei között. 

A népi kultúra elsősorban gyakorlati jellegű ismereteket tartalmaz, de rejtet-
ten hordozza az elméletet, az ideológiát. Ez a műveltséganyag nem darabolódik 
szét önálló részegységekre, minden terület szoros kapcsolatban áll egymással, 
szinkretikus jellegű. A termelés és fogyasztás, a természetismeret és hitvilág, a 
művészet és praktikum egymást feltételezi, és csak az egész képes autonóm 
működésre. A hagyományátadás folyamán is mindig a teljesség, az egész kultúra 
elsajátítása zajlott. A népi műveltséget ezért nem lehet alkotórészenként – tan-
tárgyanként – megtanulni, csak a hagyományokba „belenevelődve”, az egészet 
megismerve, megértve és megélve.  

A hagyományban élő embert is univerzalitás jellemezte: ismerte a növények 
fejlődését, az állatok szaporodását, a csillagok járását; értett a házépítéshez, a 
szerszámkészítéshez, tudott tüzet csiholni, szőni-fonni, ruhát varrni, ételt készí-
teni, gyermeket nevelni. Az élet anyagi oldalán túl ismerte a közösségi hagyo-
mányokat, a jeles napok rendjét, az ősök történeteit, tudott dalolni, táncolni, 
mesét mondani. Az ismeretek átadása közösségben történt, a népi társadalom-
ban az egyéni tanulás egészen ritka jelenség. Minden művelődési elem szájról 
szájra járt vagy személyes megmutatás útján terjedt és maradt fenn századokon 
át.  

A modern civilizációban az ismeretek átadásának módja is szervezett for-
mát ölt, intézményessé válik. A magánélet intimebb szféráiba is behatol a tö-
megkommunikáció, egységesítve az ízlést, társadalmat, a kultúrát. Talán a 
gyermek életének első néhány hónapja marad valamilyen formában a megisme-
rés archaikus állapotában. A megszülető gyermek a szájhagyomány útján tanulja 
meg anyanyelvét, többnyire valóban saját édesanyjától. A társadalmi kényszer-
ből létrejött gyermekmegőrző intézmény, a bölcsőde idejekorán „társadalmasít-
ja” a gyermeket, így nem nyílik lehetőség az élet első néhány évében anya és 
gyermeke kapcsolatának kiegyensúlyozott kibontakoztatására. Az óvodába ke-
rülő gyermek már érettebb a szocializációra, a munka általában eredményesebb 
és számos, a néphagyományból átmentett elemet tartalmaz. Az iskolába kerülő 
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gyermeknél viszont a társadalmi elvárások jutnak szerephez, és háttérbe szorít-
ják a spontán személyiségfejlődést. Egy rendszer oktatása általában a fennálló 
hatalom számára képezi a tanulókat, hogy eleget tudjanak tenni a várható fel-
adatoknak. A célok fontosságát senki sem vonhatja kétségbe. A műveltségi 
anyagok körét azonban teljesebbé és megalapozottabbnak tehetnénk, ha kiegé-
szítenék a néphagyomány, a civilizációt megelőző életformák alaposabb meg-
ismerésével.  

A gyermek igen korán érdeklődni kezd a dolgok eredete iránt – miből ké-
szült, ki csinálta, milyen volt régen stb. Ha elfojtjuk kíváncsiságát, nem hagyjuk 
analizálni és csak kész dolgokkal halmozzuk el, nem fogja megérteni a jelensé-
gek lényegét, a világ működését. Nem lesz kreatív, pusztán befogadó. A játék 
folyamán a gyermek voltaképpen modellezi az őt körülvevő valóságot. Az okta-
tás folyamatában is többnyire elemi formákon keresztül igyekszünk eljutni a 
bonyolultabb szerkezetekig. A matematikában az alapműveletek megelőzik a 
felsőfokú, bonyolultabb számításokat; a nyelvtanítás is alapelemekből, lépésről 
lépésre építkezik. A népi kultúra egészében kínálja a műveltség alapformáit, a 
korábbi időszakok eredményeit, kultúraalakító tapasztalatait. Miért ne lehetne 
mindezt a felnövekvő nemzedékekkel behatóbban megismertetni, hogy erre a 
biztos alapra építkezve sajátítsák el a korszerű műveltséget? Az egyedfejlődés 
során keresztülmegyünk a törzsfejlődés szakaszakain. A kulturális fejlődés so-
rán is megfigyelhetjük, hogy a kisgyermek kezdetben öntudatlanul szedegeti 
össze a természetben található tárgyakat – bogyót, levelet, kavicsot gyűjtöget; 
később egyre tudatosabban kutat, keresgél; s a talált dolgokból eszközöket, já-
tékokat fabrikál. A kifejezőképesség kezdeti szakaszán is megfigyelhetünk egé-
szen ősi – animisztikus, mágikus vonásokat, amikor a kisgyermek teljesen át-
szellemülve utánoz állatot, növényt, természeti elemeket. Az ének, a tánc, a 
gesztus, a mozgás ebben a korban még egészen szimbiotikus egységben él 
csakúgy, mint a művészetek kialakulásának korai szakaszán, mikor a műfajok 
differenciálódása még nem következett be.  

A kultúra elsajátításának gyermekkori szakaszaiban tehát megismételjük az 
emberi műveltség fejlődésének korábbi szakaszait. Erre az elvre alapozva végig 
lehetne követni a művelődés jellegzetes időszakait: a zsákmányoló-gyűjtögető 
gazdálkodástól kezdődően egészen a civilizációig. A népi kultúrában leszűrten 
jelen vannak a korábbi korszakok műveltségének eredményei, emlékei. Termé-
szetesen csak az értékek ismertetésére kerülne sor, miként a történelemtanítás-
ban a jelentős események, személyiségek, forradalmi változások tudatosítása 
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folyik. De miért csak a nagy hadvezérek, jelentősnek tartott államférfiak tettei-
vel, költők, zeneszerzők kiemelkedő műveivel – tehát csak az elit kultúrával – 
ismertetjük meg az ifjúságot? Az egyén számára fontos ismeret, gyakorlati ta-
pasztalat, tudás, bölcsesség a kultúra más régióiban is összegződött. Az isme-
retlen nép munkája, több ezer éve csiszolódó alkotásai is értékeket hordoznak, 
mivel a hagyomány rostáján csak az maradhatott fenn, ami a gyakorlatban be-
vált, a közösség elfogadott és az újabb nemzedékek szükségleteinek is megfe-
lelt. A természetben található anyagokból készült tárgyak, ételek, az egyszerű 
kézművesség termékei, mondák, mesék, népdalok, természetismereti megfigye-
lések stb. – mind olyan tudásanyag, amely a huszonegyedik század emberének 
is élményt adhat, és épüléséül szolgálhat.  

A népi műveltség ismerete a mai kultúra számára fontos tapasztalatokat 
hordoz. Civilizációnk elvesztette azt a természettel összhangban lévő harmóni-
át, amely a korábbi korszakokat még jellemezte. A népi kultúra felelevenítése és 
oktatásbeli felhasználása hozzájárulhat a megfelelő viszony helyreállításához. 
Ha a természettel való megismerkedés elég korán elkezdődik, a gyermek életé-
ben fontos szerepet kaphat. A növények, az állatok a kisgyermek érdeklődésé-
hez közel állnak, s ha ezt megfelelő mederbe tereljük, az élő környezettel egész-
séges viszonyt alakítunk ki, annak felnőttkorban is megmarad a hatása. A kör-
nyezethez fűződő ökológiai kapcsolat helyreállítása csak az új nemzedék neve-
lése által érhető el. A környezetünkhöz fűződő viszonyon túl történelmi múl-
tunkhoz, a nemzethez való tartozást is alakíthatjuk néprajzi ismeretek segítsé-
gével. A nagyobb és kisebb települések, kerületek, régiók helyi hagyományainak 
összegyűjtése, megismerése során nő a múlt iránti tisztelet, és erősödik a szülő-
föld szeretete. E munkában fontos szerepet játszhatnak a szűkebb lakókörnye-
zet nevezetes helyei, történelmi, művészeti emlékhelyek, érdekes természeti 
képződmények, amelyekről a tájhoz kapcsolódó eredetmondák is megemlékez-
nek.  

A népi műveltségkincs megismertetését az egyes korosztályoknál a testi és 
lelki fejlettségi szintnek megfelelően kell kialakítani. Elképzelhető, hogy az ok-
tatás folyamatában egyes témakörök többször is előkerülnek, más és más rend-
szerbe ágyazódva. A munkát ajánlatos már az óvodáskorban elkezdeni. A 
gyermek ekkor még lélektanilag is közel áll egyfajta ősi ösztönvilághoz, amely a 
folklór legkorábbi rétegére emlékeztet, de már elég érett arra, hogy közösségi 
tevékenység – játék – keretében megalapozó ismereteket szívjon magába, és 
érzelmileg is közelebb kerüljön elődeink hagyományvilágához.  
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3–6 éves életkorban a népi hagyományok feldolgozását az anyagokra kell épí-
teni, mivel ebben az időszakban az érzékelő – látó, tapintó, ízlelő stb. – tapasz-
talatoknak döntő jelentőségük van. A természetes anyagokkal való beható meg-
ismerkedés meghatározhatja az egész személyiség szemléletének későbbi alaku-
lását. Óvodáskorban emellett nagy jelentősége van az utánzásnak. Szívesen 
bújnak más bőrébe, nemcsak a felnőttek és gyermektársaik szokásait, mozdula-
tait utánozzák, hanem az állatokat, sőt természeti jelenségeket is. A mozgás, 
tánc elemeinek elsajátításában is az anyagok megmunkálásának legegyszerűbb 
szerkezeti formáit (forgások, fűzések, fonások stb.) lehet felhasználni. Mesék, 
szokások, játékok megjelenítésével és bábozással a kifejezőképesség is eredmé-
nyesen fejleszthető ebben az életkorban.  

A kisiskolásoknál, a 6–10 éveseknél az idő dimenziója lép előtérbe. Megfigye-
lik a napok, az évszakok, a természet periodikus változásait, és eszerint igye-
keznek elrendezni a világot. Az ismeretek feldolgozását is legcélszerűbb erre a 
fonalra felfűzni. Az esztendő néprajza – hétköznapok és ünnepek váltakozása, 
a természettel összhangban alakuló munkafolyamatok és szabadidős tevékeny-
ségek bőven kínálnak tanulmányozni és kipróbálni valót. A néprajzi ismerete-
ken keresztül az iskolaév menetét is közelíteni lehet a természet rendjéhez, a 
hagyományos népi kalendáriumhoz.  

A 10–14 éves korosztálynál az önálló személyiségfejlődés válik meghatározóvá. 
Ebben az életkorban a gyermek egyre többet foglalkozik saját magával, fizikai 
megjelenésével, ruházatával, környezetével, fontossá válik a tér dimenziója. A 
korosztályra jellemző csoportok – bandák – saját zugot, önálló hajlékot keres-
nek maguknak, ahol megvalósíthatják a saját elképzelésük szerint felépített kü-
lön világukat. Ehhez a munkához számtalan hasznos elemmel szolgálhat a népi 
tapasztalat – a kunyhóépítéstől a bocskorkészítésen át a gyöngyfűzésig –, amely 
mind segítheti az önmegvalósítást.  

A középiskolások szemlélete, világról alkotott képe már nem olyan átfogó, 
egységes, mint az előző korosztályoké. A hangsúly a részterületekre helyeződik 
át, a specializálódásra, a választott érdeklődési kör behatóbb megismerésére. A né-
pi kultúra egységes világa ehhez már szűknek bizonyul, keveset mond. Az 
egyén kulturálisan is kinövi a gyermekruhát, a jelen tágabb világa, konkrétabb 
ismeretanyaga felé fordul. A gyermekkorban elsajátított mély gyökerű tudás-
anyag biztos alapul szolgálhat a tájékozódásban. A népi kultúrával való kapcso-
latnak azonban nem kell feltétlenül megszakadnia. Egy-egy részterületen, mes-
terségben vagy művészeti ágban való elmélyedésre (pl. fazekasság, népi tánc) 



Tarján Gábor                                                                                Magyarságismeret  

 

 45

eredményesen felhasználható ez az időszak. Még az is előfordulhat, hogy a 
néprajz mint tudomány kezdi érdekelni a fiatalt. Általános tapasztalat, hogy ez a 
korosztály távoli vidékekre, más kultúrák megismerésére vágyik. Az utak ered-
ményessége azon is múlik, hogy korábban milyen szellemi munícióval láttuk el 
őket. 
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