
 1 

 

 

 

 

 

A néprajztanítás múltja és jelene 

Tézisek 

 

 

Baksa Brigitta 

 

 

 

 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, BTK 

Tárgyi Néprajzi Tanszék 

 

 

 

 

Néprajztudományi Doktori Iskola, Európai Etnológia Doktori Program 

Doktori iskola vezetıje: Dr. Voigt Vilmos, egyetemi tanár 

Programvezetı: Dr. Paládi-Kovács Attila, egyetemi tanár 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

Témavezetı: Dr. Paládi-Kovács Attila, egyetemi tanár 

 



 2 

A disszertáció célkitőzései 

 

Gyakorló pedagógusként az 1990-es évek elejétıl foglalkozom néprajztanítással. A kezdeti 

kísérletektıl mára eljutottunk oda, hogy intézményünk mind a nyolc évfolyamán heti egy 

önálló órában tanulnak a gyerekek néprajzi ismereteket. A lassan két évtizedes folyamat 

áttekintése nyomán körvonalazódott bennem a feladat: a hazai néprajzoktatás alakulásának 

feltárása.  

A disszertáció célja, hogy bemutassa a néprajzi ismeretek oktatásának elızményeit, jelenlegi 

helyzetét és egy választható útját. 

 

Hasonló áttekintésre1, illetve egy részterület alaposabb vizsgálatára2 volt már példa, én 

azonban a folyamat felvázolására próbáltam vállalkozni, amely tartalmazza a néprajzoktatás 

kibontakozásának tudománytörténeti mozzanatai mellett a társadalmi mozgalmak hatását, és 

ezek mentén megfogalmazódó igényt a néprajzi ismeretek tananyagként történı 

megjelenésére. Az oktatási keretek közötti vizsgálat pedig ugyanennek a folyamatnak egy 

másik vonulatát tárja fel a tantervi elıírásoktól az azokat követı tankönyveken át a gyakorlati 

megvalósulás elemzéséig. Végül egy olyan példát szeretnék bemutatni, ami helyi tantervvel 

megvalósítható útja lehet a néprajzi ismeretek szélesebb körő oktatásának.  

 

Az áttekintés hasznos lehet a néprajztanárjelöltek szakmódszertani felkészülésében. A 

folyamat ismerete elısegítheti számukra hon- és népismeret tantárgyi modul létrejöttének, 

helyzetének, tartalmi struktúrájának megértését, mindemellett módszertani útmutatást is 

kaphatnak a tárgy oktatásához. Az értekezés az oktatáspolitika számára is támpontot adhat, 

mivel rávilágít a néprajzi ismeretek oktatásában jelentkezı hiányosságokra, amelyeket 

központi szabályozások útján lehet rendezni. Kiindulópontja lehet egy néprajzi szemlélető 

oktatáskutatásnak, hiszen a történeti elızmények áttekintése csak a fıbb állomásokat tekinti 

át, amelyek további vizsgálatot igényelnének.  

A tankönyvkiadók figyelmét felhívhatja azokra a célcsoportokra, akik még nem jutottak 

megfelelı, néprajzi ismeretek tanítását segítı taneszközökhöz.  

Végül az iskolafenntartók és az oktatási intézmények vezetıi számára is nyújthat segítséget a 

néprajzoktatás megszervezésében. 

                                                 
1 Baloghné Zsoldos Julianna: A néphagyomány az iskolában 
Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó Kft. 2004 
2 Tóth Mariann: A honismeret tanítása Baksa Brigitta tankönyveinek elemzésén keresztül 
Szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem 2006 
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Források és módszerek 

I. Publikációk 

 A történeti elızmények megírására elsısorban néprajzi, illetve történeti, földrajzi, 

irodalmi publikációk felhasználásával került sor. A néprajzi ismerettartalmak oktatásának 

hátterét vizsgálva egy olyan folyamat rajzolódik ki elıttünk, amelyben a néprajzi érdeklıdés, 

kutatás eredményei elıször a közmővelıdés kereteiben valósították meg az oktatás feladatait, 

majd fokozatosan beszőrıdtek a közoktatás keretei közé egy-egy elkötelezett személy 

tevékenysége által.  

 A három évszázadot érintı áttekintés kiemelt jeles személyeinek tevékenysége 

körvonalazza azokat a lépéseket, amelyek a 20. századra a néprajzi ismerettartalmak 

oktatásának határozottan megfogalmazott, tantervekben is megjelenı igényévé váltak. A 20. 

század elején a néprajzoktatás intézményesülése és a falukutató mozgalom megerısödése 

kölcsönösen erısítette a néprajzi ismeretek térhódítását az oktatásban. Az 1920-as, 30-as 

években egymás után adták ki a tanári, tanítói kézikönyveket, útmutatókat. Néhány mő 

szerzıjének hatása jól mérhetı a korszak népismereti törekvéseiben.  

 A bemutatott tudósok pedagógiai tevékenysége nélkül nem indulhatott volna el, és 

nem nyert volna teret a tantervi követelményekben a népélet megismerését segítı, a 

hagyományokat közvetítı ismeretanyag. A 20. század törekvéseiben fontos szerepet töltött be 

a falukutató mozgalom, amely helyet kapott a felsıoktatás keretein belül kibontakozó 

népfıiskolai képzésben, a cserkészmozgalomban, és a hatását tekintve legnagyobb mértékben 

a pedagógustársadalom köreiben. A 17. századtól induló törekvések 20. században 

felgyorsuló eseményei olyan társadalmi igényt, és a magyar kultúra jelentıs részét alkotó népi 

kultúra átörökítését támasztották alá, amelyek nyomán fokozatosan figyelemmel követhetjük 

a néprajzi ismeretek térnyerésének változó lendülető folyamatát a tantervi követelmények 

között. A 20. század utolsó harmadában társadalmi szinten jelentkezı néprajzi érdeklıdés és 

ennek nyomán kibontakozó szervezıdések erıteljes szakmai hátteret építettek ki ahhoz, hogy 

a század végére a néprajzi ismeretek a tantervi követelmények között is helyet kaphassanak.  

 

II. Jogszabályok, tantervek  

 A különbözı rendelkezések, jogszabályok, tantervi szabályozások alapján követhetjük 

nyomon a népéleti, helyi vonatkozású ismeretek tantervi elıírásokban szereplı elemeit, a 

néprajzi ismerettartalmak jelenlétét. A három nagy tantervi korszakot a dokumentumok 

szellemisége, az államvezetés elvárásai által meghatározott tartalom és nevelési célok 

változása alapján vizsgálhatjuk.  
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 Az elsı korszak kezdete az 1868-as közoktatási törvény alapján 1869-ben megjelent 

állami tantervekkel kezdıdik, amelyek a népiskolák, tanítóképzık és a polgári iskolák 

számára határozták meg a tananyagot. Tíz évvel késıbb, 1879-ben jelentek meg a 

gimnáziumok számára készült tantervek és utasítások, amelyekben a nemzeti mőveltséget, a 

történetiséget, a fejlıdést és a tananyag koncentrációját érvényesítı nézetek érvényesültek. A 

korszak meghatározó dokumentuma az elemei népiskolák számára az 1905-ös tanterv és 

utasítás volt. Ennek alapján alakították saját tantervüket a katolikus, a protestáns, a nem 

magyar anyanyelvő, és a különbözı területi népiskolák. Az 1940-es törvényben jóváhagyott 

és az elızı évtizedben elterjedt nyolcosztályos népiskola 1941-ben megjelent tanterve volt az 

elsı korszak utolsó jelentıs dokumentuma. Az 1945 utáni demokratikus kibontakozás idején, 

1946-ban adták ki az általános iskola elsı tantervét, amely 1948-ig volt érvényben. Az állami 

tantervek elsı nagy korszakának népiskolai dokumentumai az Eötvös-féle törvénytıl kezdve 

tartalmaztak néprajzi vonatkozású helyi ismereteket. Alapvetı célkitőzése volt minden 

tantervnek a lokális ismeretek segítségével a közvetlen környezet megismertetése, értékeinek 

feltárása, és ezen az úton a szülıföldhöz való kötıdés megerısítése, a hazaszeretet és a 

nemzethez kötıdés érzésének kialakítása.  

 A második korszak a pártállam uralma idejére tehetı. Ebben az idıszakban megjelenı 

tantervek a kommunista ideológiát, a szocialista, materialista, ateista nevelést képviselték. 

Végrehajtásuk, az elıírt tankönyvekkel együtt minden iskola részére kötelezı volt. Az 

államszocializmus mintegy négy évtizede alatt többször is szükség volt átfogó központi 

tantervi reformra, amelyek során a tantervek egyes tananyagok, illetve tantervelméleti 

megalapozottság terén ugyan mutattak fejlıdést, de a rendszerváltozásig érvényesítették a 

pártállam ideológiáját, céljait. A korszak utolsó, átfogó, valamennyi közoktatási 

intézménytípusra egységesen érvényes tantervi reformját az 1978-tól bevezetett nevelési és 

oktatási tervek valósították meg. Az 1948-as államosítást követı idıszakban a néprajzi és 

helyi ismerettartalmak szerepe az elızı korszakhoz képest jelentısen lecsökkent. Elsısorban 

a tanórákon kívüli tevékenységek, szakkörök biztosítottak terepet a népi kultúra elemeinek 

megismeréséhez. Ehhez nyújtott segítséget az 1950-es évektıl egyre népszerőbbé váló 

középiskolai győjtımozgalom. A korszak végéig, a rendszerváltozásig érvényben lévı 1978-

as tanterv sem tudott az ideológiai kötöttségeken lazítani, de a fakultatív tárgyak újbóli 

bevezetésével megnyitott egy lehetıséget a néprajz iskolai térnyerésére. Már a 

rendszerváltozás elıtti években beindultak azok a változás szellemében megfogalmazott 

alternatív pedagógiai kísérletek, programok, amelyek elıhírnökei voltak egy átfogó, az egész 

magyar oktatást megváltoztató reformnak. 
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 A harmadik korszak a rendszerváltozás utáni idıszakot öleli fel. Az 1993-as 

közoktatási törvény és 1995-ös módosítása alapján 1995-ben került elfogadásra a Nemzeti 

alaptanterv (NAT), amely a demokrácia szellemében, a helyi, iskolai autonómia erısödésére 

alapozva, az 1978-as tantervi dokumentumok tapasztalatait figyelembe véve készült el. A 

NAT kiemelt fejlesztési feladatai között szerepel a hon- és népismeret. A harmadik tantervi 

korszak dokumentumaiban, a Nemzeti alaptantervben és a Kerettantervben megfogalmazott 

rendelkezések és elıírások megteremtették a néprajzi ismeretek oktatásának, és ezzel 

párhuzamosan a patriotizmusra nevelésnek lehetıségét a magyar iskolákban. A 20. század 

egészére kiterjedı, változó intenzitású törekvések a 21. század küszöbén célba értek, és 

biztosítottak a tantervi keretek mellett tantárgyi keretet is a népi kultúra iskolai tananyagba 

történı beemelésre.  

 A 2003-as tantervi szabályozások további tágításával az iskolákra hárult annak 

felelıssége, hogy helyi tanterveikben meghatározott módon milyen mértékben építik be saját 

tanrendjükbe a néprajzi ismeretek oktatását.  

 

III. Régi tankönyvek 

 Az értekezés harmadik fejezete az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumnak a 

19. század végérıl, 20. század elejérıl származó népiskolai és polgári iskolai tankönyvei 

közül válogatva az állami szabályozásokban megfogalmazott néprajzi ismerettartalmak 

tankönyvekben történı megjelenését mutatja be. A tantervi elemzések során kiderült, hogy a 

második tantervi korszakban az államvezetés elvárásai által meghatározott tartalom és a 

nevelési célok nem kedveztek a néprajzi ismeretek hangsúlyos jelenlétének a tankönyvekben, 

ezért a bemutatott példák kivétel nélkül az elsı tantervi korszakhoz kapcsolódnak. 

 A vizsgált taneszközök népéleti, helyi vonatkozású ismeretei a tantervi elıírásokban 

szereplı elemek konkretizálódása útján fogalmazzák meg az oktatásban megjelenı néprajzi 

ismerettartalmakat. Ezek alapján az értekezés két csoportra osztja a bemutatásra kerülı 

könyveket. Elıször az olvasókönyvek, majd a földrajzkönyvek tananyagából merít példát a 

témánkra vonatkozó tantervi elıírások megvalósulására. Külön részben kerül bemutatásra 

Balassa Iván Magyar néprajz címő tankönyve, amely a többi tankönyvvel ellentétben nem 

egy tantárgyba integrálva tartalmazott néprajzi ismereteket, hanem önálló néprajzkönyvként 

jelent meg a Nemzeti alaptantervet megelızı több mint egy évszázad egyedülálló 

próbálkozásaként. Az 1890-tıl 1948-ig terjedı idıszak olvasókönyvei és földrajzkönyvei 

közül válogatott taneszközök tananyagából kiemelt szövegek, képi illusztrációk alapján 

röviden áttekintést kaphatunk a korszak oktatáspolitikájában jelenlévı néprajzi 
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szemléletmódról. A tankönyvek szélesebb körő vizsgálata képezhetné további, akár önálló 

kutatás tárgyát. Így teljesebb képet kaphatnánk a néprajzi ismeretek tananyagban elfoglalt 

helyérıl a különbözı tantervi korszakokban.  

 

 

IV. Tantervelméletek, tankönyvek 

 Az oktatás és a néprajztudomány jeles szakemberei által megfogalmazott elméletek a 

tananyag válogatására és az érintett korosztályok megjelölésére vonatkozóan tárják fel a 

néprajzi ismeretek közvetítésének többféle megközelítését. Nemcsak az önálló tantárgyi 

keretek közötti oktatásra vonatkozó elgondolások kerülnek itt bemutatásra, hanem néhány 

részletesen kidolgozott integrált tanterv is, amely a néprajzi ismeretek más tantárgyak 

keretében történı oktatási metódusát rögzítette, meghatározva a célok alapján megjelölt, 

rendszerbe foglalt tananyagot, és a tanulók elérendı teljesítményét. 

 A néprajzi ismereteket tartalmazó tankönyvek közül azokat ismerhetjük meg, amelyek 

a hon- és népismeret tantervi követelmények teljesítését segítı tankönyvként vagy 

segédkönyvként láttak napvilágot. A Bíbor, az Apáczai, a Mozaik, a gyıri Vizuális 

Pedagógiai Mőhely, a Pauz-Westermann Könyvkiadó tankönyveinek elsısorban tartalmi 

elemzésére, értékelésére kerül sor.  

 

 

V. A Honismeret folyóiratnak a gyakorlati oktatás tapasztalatait bemutató írásai 

 A Honismeret folyóirat Iskola és honismeret rovata a honismeret oktatásához kíván 

szakmai segítséget nyújtani, ezért rendszeresen közli a néprajzi ismeretek közvetítésének 

gyakorlati példáit. A kiválasztott cikkekben körvonalazódó lehetıségek, módszerek a tantervi 

követelmények teljesítésére számtalan megoldást kínálnak. Ezekbıl kiderül, hogy a tanítási 

órák keretében megvalósuló ismeretadás, a szakköri munka, a táborozások egyaránt pozitív 

hatást gyakorolnak a tanulókra. 

 Az írások abban is megerısítését adnak, hogy amíg lesznek olyan elkötelezett 

pedagógusok, akik felvállalják a tanulók honismereti nevelését, addig a tantervi változások, és 

a néprajzi ismeretanyag bizonytalan tanrendi helyzete mellett is a szakkörökben, táborokban, 

pályázatok útján lehetıséget kaphatnak az érdeklıdı tanulók a szülıföld hagyományainak, 

értékeinek megismerésére. 
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VI. Pedagógiai szakirodalom, kérdıíves adatfelmérés 

 A Kerettanterv bevezetése után (2000) több felmérés is megpróbálta föltárni a hon- és 

népismeret tanrendi helyzetét. Az értekezés ezek közül két tanulmány eredményeire, és a 

szerzı adatgyőjtésére támaszkodva mutatja be a néprajzi ismeretek helyzetét a közoktatásban. 

A szerzı 2007 és 2009 között kérdıíves felmérést végzett, amelyben 14 budapesti általános 

iskolát, illetve 19 megye 77 településének 107 iskoláját, összesen 121 alap- és középfokú 

oktatási intézményt vizsgált. A felmérésbıl kirajzolódó nem túl kedvezı kép mellett az 

óravezetésre és az iskolai lehetıségekre vonatkozó kérdésekre érkezett válaszok mégis azt 

mutatják, hogy a személyi és tárgyi feltételek nehézkes biztosítása mellett a pedagógusok 

többsége igyekszik az órákat olyan módon megtervezni, hogy jól értelmezhetıen, 

kedvébresztı módon adja át az ismereteket diákjainak.  

 A tankönyvek kiemelkedı szerepe mellett az órákon használt szemléltetıanyagok 

minısége és mennyisége, valamint a tanár felkészülését segítı szakirodalom is erısen 

meghatározza a tanítási folyamat minıségét. A hon- és népismeret tananyagának közvetítését 

segítı egyéb tevékenységi keretek szintén szép számmal megtalálhatók a szabadidıben 

választható foglalkozások között. 

 A hon- és népismeret modul bevezetése az elıkészítés hiánya miatt elhamarkodott 

volt, mivel nem elızte meg a pedagógusképzésben a tárgy tanításához szükséges 

szakképesítéssel rendelkezı pedagógusok képzése, és a tárgy tanítását segítı tankönyvek 

megjelenésére is csak fokozatosan került sor. Azonban a személyi és tárgyi feltételek ilyen 

fokú hiánya mellett is elmondható, hogy a legtöbb iskola a saját lehetıségeinek figyelembe 

vételével megpróbálta a tárgy oktatásának feltételeit megteremteni, és a hon- és népismeret 

modul végül helyet kapott az iskolai tanrendben.  

 

 

VII. Saját tanítási tapasztalatok és publikációk 

 A szerzı egy lehetséges út felvázolása során ismerteti a mendei Géza Fejedelem 

Általános Iskolában zajló néprajzoktatás intézményi kereteit, a tanrendben elfoglalt helyének 

alakulását, taneszközeit, helyét az iskola életében, szerepét a közösségi hagyományok 

kialakításában. A felvonultatott jellemzık elsısorban arra adnak példát, hogy egy vidéki, kis 

létszámú iskolában is megvalósítható a néprajzi ismeretek tantervi kereteket kiszélesítı 

tanítása.  
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A disszertáció tartalmi felépítése 

 I. A néprajzi ismeretek megjelenésének nyomon követése - amelyet az elsı öt fejezet 

tartalmaz - több szempont szerint történik. A történeti elızmények megismerése után a 

tantervi szabályozások áttekintésére kerül sor. A harmadik rész a tankönyvi tartalmakat, a 

negyedik rész a néprajztanítás tantervelméleti koncepcióit és megjelent tankönyveit mutatja 

be. Az ötödik részben a közoktatásban kialakult gyakorlati példák közül kerül néhány 

bemutatásra. 

 1./ A történeti áttekintés bemutatja a néprajztudomány jeles képviselıinek az oktatás 

terén kifejtett tevékenységét, illetve feltárja a társadalmi mozgalmak hatását. Fontos szerepet 

kapnak azok a pedagógiai indíttatású, de inkább a szaktudomány eredményei között számon 

tartott mővek, amelyek a néprajzi ismerettartalmakat úgy összegezték, hogy közben oktatási 

célokat is tőztek maguk elé. A szerzık többsége a hazai néprajztudomány alapmőveiként 

számon tartott írásaiban jelentıs szerepet szánt az ismeretközvetítésnek. Sokan közülük 

pedagógusként is tevékenykedtek.  

A néhány kiemelkedı szerzı életpályájának és jelentısebb mőveinek rövid bemutatása, 

tevékenységük megismerése szolgál elızményként a hivatalos oktatáspolitikában megjelenı 

néprajzi ismerettartalmak áttekintéséhez.  

Itt kap helyet azoknak a törekvéseknek a bemutatása, amelyek a tanuló ifjúságot is bevonták a 

néprajzi győjtımunkába, illetve helyet kerestek a néprajzi ismereteknek az oktatásban. 

 2./ A második rész a központilag kiadott elemi (általános) iskolai tantervek vizsgálatát 

tartalmazza. A tantervekben megfogalmazott követelmények alapján a szülıföld 

megismeréséhez, a honismerethez, a néprajzi ismeretekhez kapcsolódó elvárások változását 

figyelhetjük meg. Az 1868-as Eötvös-féle népiskolai törvényhez készült tantervtıl kezdve a 

Nemzeti alaptantervig történı áttekintés nemcsak a követelmények tartalmi változását követi 

nyomon, hanem bepillantást enged a történelmi, politikai helyzet, a társadalmi változások és 

az oktatás tartalmi kérdéseinek viszonyrendszerébe is.  

 3./ Az elsı tantervi korszak elıírásainak kivetülését figyelhetjük meg a régi 

tankönyvekben megjelenı ismerettartalmakban. Az értekezés mindezt néhány népiskolai és 

polgári iskolai tankönyv segítségével mutatja be. A vizsgált taneszközök népéleti, helyi 

vonatkozású ismeretei a tantervi elıírásokban szereplı elemek konkretizálódása útján 

fogalmazzák meg az oktatásban megjelenı néprajzi ismerettartalmakat. 

 4./ A Nemzeti alaptanterv megjelenése után sokan foglalkoztak a tantervben 

meghatározott fejlesztési feladatok gyakorlati megvalósításának lehetıségeivel. Több 

elgondolás született a tananyag válogatásának és korosztályokhoz kapcsolásának 
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szempontjairól. A negyedik részben olyan markáns példák jelennek meg, amelyek egy-egy 

oktatási irányvonal meghatározójának nevéhez kapcsolhatók.  

Szintén ebben a részben kap helyet a kerettantervi szabályozáshoz igazodó tankönyvek 

bemutatása, amelyek a hon- és népismeret tantárgyi modul oktatásához készültek.  

 5./ A néprajzi ismeretek közvetítésének gyakorlati példái a hon- és népismeret 

tantárgyi modul keretein kívüli lehetıségeket, módszereket ismerteti. A tanterv által elıírt 

követelmények és fejlesztési feladatok megjelenhetnek az iskolák helyi tanterveiben, önálló 

tanítási órák keretében, szakköri munkában, táborok szervezésében. 

 

II. A hon- és népismeret tantárgyi modulnak az oktatásban máig kialakult helyzetét egy 

kérdıíves felmérés alapján történı elemzés tárja fel. 

 6./ A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott követelményrendszer teljesítésének 

vizsgálatára kerül sor a hatodik részben, amely általános képet ad az iskolákban zajló oktatási 

tevékenység feltételeirıl, körülményeirıl, a hon- és népismeret tanrendben elfoglalt helyérıl.  

Az oktatási intézmények által kitöltött kérdıívek válaszainak összegzése nyomán kapunk 

választ arra, hogy  

- mennyire hangsúlyos a tantárgyi modul az oktatás folyamatában,  

- milyen kiegészítı lehetıségeket tudnak biztosítani az iskolák a tantervben elıírt 

  ismeretek közvetítésre, 

- milyenek az oktatás személyi és a tárgyi feltételei. 

 

III. A gyakorlatban is mőködı oktatási modell felvázolása bemutatja a hon- és népismeret 

tanításának egy lehetséges útját. 

 7./ Az utolsó fejezetben az alapfokú oktatási intézmények nyolc évfolyamán át 

jelenlévı hon- és népismeret tantárgy egyre bıvülı, egymásra épülı ismeretanyagának 

tanítási módjáról, a helyi tantervvel mőködı oktatásban a néprajzi ismeretek közvetítésének 

taneszközeirıl, lehetıségeirıl, a tanításhoz kapcsolódó iskolai hagyományok kialakításáról 

esik szó.  

 

A disszertáció eredményei 

 A történeti áttekintés nyomán láthatóvá vált, hogy a néprajztudomány 

megszületésének pillanatától jelen volt a néprajzi ismeretek oktatásának gondolata. A kiemelt 

személyek tevékenysége és a társadalmi mozgalmak hatása jól megfigyelhetı a tantervi 

elıírásokban. A folyamat bemutatása mellett a kapcsolódási pontok is felfedezhetık a 
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történeti elızményekben és a tantervi követelményekben. Szemléletes példája ennek az 1941-

es tanterv, amely a népi mozgalmak fénykorában, a falukutatás legaktívabb idıszakában 

született meg. A társadalomban mőködı szellemi mozgalmak a tantervben megjelenı néprajzi 

ismeretek megerısítését segítették elı. A tanterv alapjául szolgáló törvény megszületése elıtti 

évben látott napvilágot Györffy István A néphagyomány és a nemzeti mővelıdés címő oktatási 

programtervnek beillı könyve, amelynek gondolataira szintén ráismerhetünk a tantervi 

utasításokban. A néprajztudomány törekvése, a társadalmi mozgalmak fellendülése egyaránt 

hatott a tanterv tartalmi felépítésére és szemléletére. Ezek az egymást erısítı hatások 

beindíthattak volna egy olyan folyamatot, amelynek során a néprajzi szemlélető oktatás 

pozitívan hathatott volna vissza a társadalomban mőködı szellemi mozgalmakra, illetve a 

tudomány erıteljesebb térnyerésére. Sajnálatos módon a II. világháború eseményei elsodorták 

ennek lehetıségét.  

 A tantervi tartalmak vizsgálatához szorosan kapcsolódik a tankönyvek néprajzi 

ismereteinek elemzése. A disszertáció harmadik fejezetében bemutatott elsı tantervi 

korszakhoz kapcsolódó tankönyvek egyszerre tükrözik a társadalmi elvárásokat és ezzel 

összhangban lévı tantervi elıírásokat. Különösen megmutatkozik ez a polgári fiúiskolák 

számára készült A mi hazánk címő földrajzkönyvben, amelynek egyik szerzıje Dr. Karl János, 

aki a néprajzi-honismereti győjtések társadalmi szintő népszerősítésében aktív szerepet 

vállalt.  

 A második tantervi korszak szabályozásaiban háttérbe szorultak a néprajzi ismeretek, 

így a tankönyvekben sem jelentek meg az elızı korszakhoz hasonló mértékben. Nem tőntek 

el azonban az oktatási folyamatból, hanem áttevıdtek a tanórán kívüli tevékenységek körébe. 

Ennek gyakorlati megvalósulásaiból ad válogatást az ötödik fejezet. Az itt bemutatott 

szakkörök, táborok jobbára az 1970-es években indultak el, és a legtöbb helyen napjainkig 

mőködnek.  

 A harmadik tantervi korszak meghatározója a Nemzeti alaptanterv, amely ismét helyet 

adott a néprajzi ismerettartalmaknak, illetve kiemelt fejlesztési feladatként határozta meg a 

hon- és népismeretet. Háttérként itt is felfedezhetjük az 1970-es évektıl társadalmi szinten 

felerısödı néprajzi érdeklıdést, amely a rendszerváltozás után már hatást gyakorolhatott az 

oktatáspolitikára is. Ugyanakkor a néprajztudomány támogatásával konferenciák sorozata 

indult el a néprajzoktatás lehetıségeinek feltárására, a gyakorlati tapasztalatok összegzésére, 

amely jelentıs szakmai bázist biztosított a tantervi tartalmak meghatározásához. Ez a 

társadalmi és tudományos oldalról egyaránt megtámogatott oktatáspolitikai háttér ösztönözte 

az ismeretek közvetítésére kidolgozott tantervelméleti koncepciók létrejöttét, és teremtette 
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meg az igényt a néprajzi tartalmú tankönyvekre. A negyedik fejezetben ezek áttekintésére 

kerül sor.  

 A disszertáció elsı öt fejezete tehát nemcsak a néprajzi ismeretek oktatásban való 

megjelenését, illetve ennek háttérkörülményeit és következményeit tárja fel, hanem rávilágít 

azokra a kölcsönhatásokra is, amelyek ezt a folyamatot befolyásolták. 

 A kérdıíves adatfelmérés eredményei általános képet rajzolnak a néprajzi ismereteket 

közvetítı hon- és népismeret tantárgyi modul mai tanrendi helyzetérıl. A csaknem 

félévszázados szünet után ismét tantervi keretek között megjelenı néprajzi ismeretek oktatása 

jelentıs kihívás elé állította az iskolákat, mivel a rövid idı alatt történt bevezetés nem tette 

lehetıvé a feltételek megteremtését. A kérdıíves felmérés válaszai alapján feltérképezhetjük, 

hogy melyek az oktatási intézményekben általánosan jelentkezı hiányosságok. Ezek 

figyelembevételével kellene kialakítani a felsıoktatás stratégiáit a szakemberképzésben, 

illetve a néprajztudomány szakmai segítségének megtervezését a szemléltetı oktatásban. 

Ugyanakkor az oktatáspolitikának is segítenie kellene a közoktatás szemléletbeli átformálását. 

Alternatív kerettantervekre lenne szükség, amelyek többek között a néprajzi ismeretekre 

vonatkozóan kiindulópontot biztosítanának a Nemzeti alaptanterv 2003-as módosításában 

megfogalmazott lehetıségek helyi megvalósításához. 

 Végül egy ilyen helyi megvalósítás példáját mutatja be a disszertáció hetedik fejezete. 

A néprajzoktatás elızményeinek feltárásától a teljes intézményre kiterjedı oktatási 

gyakorlatig megjelenik a helyi oktatási program minden összetevıje. Ezzel zárul le a 

disszertáció céljaként megjelölt folyamat vizsgálata is, amely a néprajzi ismeretek oktatási 

igényének kibontakozásától jutott el egy a gyakorlatban megvalósítható oktatási modell 

mőködéséig. 
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