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Népünk és kultúrájának megismerése alapvető fontosságú minden nemzedék 

tudásának megalapozásában. Az elmúlt időszakok oktatáspolitikája mégsem foglalkozott a 

kérdéssel jelentőségéhez mérten. Magyarországon sajnos sokszor úgy kerülnek ki a 

főiskoláról és egyetemekről a végzett pedagógusok, hogy nem is hallottak a magyar kultúra 

gyökereiről, a magyar nép embertani vonásairól, vagy a néprajzi csoportokról, a népi 

táncokról, a határon túli magyarságról, stb. Az idegenben élő magyaroknak talán még inkább 

szükségük van – a magyar szó mellett – a magyar népi kultúra értékeinek megismerésére, – 

szép példát mutatnak erre a külföldi magyar cserkészek. Magyarországon az anyanyelvi 

képzéssel általában nincs probléma, többnyire színvonalasan tanítják a magyar történelmet, 

irodalmat, művészetet, stb. – a magas kultúrát – de a magyar kultúra gyökereit alkotó a népi 

kultúrát; a folklórt, a népi táncot, játékot, kézművességet a tanárok nagy része egyáltalán nem 

ismeri, és így nem ismerteti meg a diákokkal sem.  

A népi kultúrával való foglalkozás nem az egykori agrárvilág nosztalgikus felidézését 

jelenti, hanem a legfontosabbat, a magyarság lelki alapjainak elsajátítását. Ezt már nagy 

gondolkodóink, művészeink is felismerték és ebből kiindulva igyekeztek megújítani a magyar 

kultúrát. Elég, ha csak Németh László, Szabó Dezső, Karácsony Sándor, Lükő Gábor, Kodály 

Zoltán munkásságát említjük. Bartók avval lett a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, 

hogy az általa kutatott és felismert magyar folklór „tiszta forrásából” táplálkozva teljesen új, 

modern zenei stílust hozott létre. Korábban már Liszt Ferenc is kísérletezett ezzel, – bár nem 

beszélte a nyelvet – mégis az elfeledett magyar gyökereit akarta zenéjében kifejezni. A 

nemrég elhunyt Makovecz Imre is a magyar népi formavilágot felhasználva igyekezett új 

építészeti stílust alkotni.  

 

Szükségesnek látszott tehát egy olyan összefoglaló munka, amely a Magyarságismeret 

általános kérdéseivel foglalkozik és segítséget nyújt a továbbadáshoz, a pedagógiai munkához 

is. Ezt a missziót vállalja Tarján Gábor új könyve, amely a szerző közel négy évtizedes 

néprajzi kutatómunkájának és felsőoktatásban szerzett tapasztalatait hordozza. 

A Magyarságismeret a határon belüli és kívüli magyarság szociológiai, antropológiai 

és néprajzi jellegzetességeit ismerteti, segítségével teljesebb és reálisabb képet nyerhetünk 

népünk etnikai és kulturális sajátosságairól. A Magyarságismeret népismereti, önismereti, 



identitáserősítő társadalmi-kulturális ismerettár, amely aktivitást keltő módszerekkel 

érzelmileg is megerősítheti az egészséges hazafiságot, a magyarsághoz tartozást. A 

Magyarságismeret átfogó képet nyújt a magyarság kulturális jellemzőiről, mindarról, amit 

elődeink felhalmoztak, azzal a céllal, hogy a jövő nemzedékeknek is legyen azonosságtudata 

és ne gyökértelenül bolyongjanak a nagyvilágban.  

A könyv eredményesen használható a pedagógusképzésben, az oktatómunkában, a 

tantervek előkészítésében, de érdeklődők számára is tartalmas összefoglalást kínál, amelyből 

bárki elsajátíthatja a magyar nép és kultúra legfontosabb alapismereteit. Talán nem túlzás azt 

remélni, hogy egy ilyen könyvre a pedagógus társadalmon kívül sok magyarul érző és 

gondolkodó embernek szüksége lehet. A magyarságismeret alapjainak megismerése 

formálhatja csak igazán magyarrá gondolkodásunkat, bárhol is éljünk a világban. 

 

A könyv ajánlását Andrásfalvy Bertalan neves néprajztudós, egykori közoktatási 

miniszter írta. A kötetet a szerző kutatóútjai során készített eredeti fotográfiái teszik 

szemléletesebbé. 

 

 

Mutatvány a könyvből: 

http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?folderId=279536&name=DLFE-

30445.pdf 

A könyv megrendelhető a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó honlapján. 
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