
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

  

 

 

 

„A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályo-
zók, tartalomhordozók körében, valamint ezek fej-

lesztési lehetőségei”  
 
 
 

 
Összegző tanulmány a kutatási eredményekről 

 

Írta: Dr Orsós Anna 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Budapest, 2015. 

  



2 

Tartalom 
 

Bevezetés ..................................................................................................................................... 2 

ANYANYELV ÉS IRODALOM .......................................................................................................... 6 

EMBER ÉS TÁRSADALOM ............................................................................................................. 9 

EMBER ÉS TERMÉSZET ............................................................................................................... 13 

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK .................................................................................................... 15 

MŰVÉSZETEK .............................................................................................................................. 17 

Irodalom ..................................................................................................................................... 21 

 

 

Bevezetés 

 

A PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék kutatói közbeszerzési pályázat keretében 

elvégzett tankönyvi elemzéseinek tapasztalatai valamint a témában érintett szakmai és oktatáspoliti-

kai szereplők körében elkészített szakértői interjúk alapján e dokumentumban összegzik kutatási 

tapasztalataikat. 

A kutatás egyik célja volt annak vizsgálata, hogy a hatályban lévő jogszabályok és tartalmi szabá-

lyozók valamint a cigány/roma kultúra reprezentációja hogyan valósul meg a közoktatás gyakorla-

tában a napi pedagógiai tevékenységet leginkább segítő tartalomhordozókon keresztül. További cél 

volt elméleti szakemberek és gyakorló pedagógusok megkérdezése a témához kapcsolódó korábbi 

fejlesztések céljairól, eredményeiről, valamint a további fejlesztések lehetséges irányairól az okta-

táspolitika és a tartalomfejlesztés területén.  

A pályázat keretében folytatott kutatás egy komplex rendszer egyik komponensére a tartalomhordo-

zókra (tankönyvekre, munkafüzetekre) fókuszált, de a rendszert alkotó másik két elem a tartalmi 

szabályozók, valamint a két elemet működtető „komponens” a pedagógusok vizsgálatával alkot tel-

jes egészet. Kutatási megbízásunk e rendszer középső elemének a tartalomhordozóknak a vizsgála-

tára szól, de a vizsgált elem korrekt keretbe helyezése érdekében a rendszer másik két elemét is 

érintjük. 

Minthogy kutatási tapasztalataink az oktatás különböző szintjeire kiterjednek, a továbbiakban eze-

ket számba véve összegezzük meglátásainkat. 

 

A kutatás oktatáspolitikai vonatkozásai 

 

Rendkívül örvendetesnek tartjuk, hogy az új érvényben lévő Nemzeti alaptanterv (továbbiakban 

NAT) fontos szerepet szán „a nemzeti hagyománynak, a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, 
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beleértve a magyarországi nemzetiségekhez, kisebbségekhez tartozók azonosságtudatának ápolását 

is. Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence megismerését, ugyanakkor 

fontosnak tartja azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik.”  

A NAT tartalmazza azt az elvárást is, miszerint „a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb 

tartalmi jellemzői (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás kü-

lönböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan meg kell, hogy jelenjenek.” 

A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a kerettan-

tervekben öltenek testet. A kerettanterveknek tehát meghatározó szerepe van a NAT céljainak és 

feladatainak érvényesítésében. 

A kerettanterv műveltségi területeiben megfogalmazott Ismeretek/fejlesztési követelmények vizsgá-

lata során megállapítottuk, hogy azokon a műveltségi területeken, amelyekhez az általunk vizsgált 

tankönyvek tartoznak, a nemzetiségek említése az alábbi mértékben valósul meg. 

 

 

 

 

 

Dokumentum Műveltségi terület 

Nemzetiség, 

kisebbség 

db 

Cigányság 

db 

Nemzeti Alaptanterv  –  5 0 

Magyar nyelv és irodalom 4 0 

Ember és társadalom 7 2 

Földünk és környezetünk 1 0 

Művészetek 1 0 

Kerettanterv általános iskola  

1-4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 1 0 

Ember és társadalom 2 0 

Művészetek 1 1 

Kerettanterv általános iskola  

5-8. évfolyam 

  1 0 

Magyar nyelv és irodalom 4 0 

Ember és társadalom 8 1 

Földünk és környezetünk 3 0 

Művészetek 3 0 

Kerettantervek gimnázium,  

9-12. évfolyam 

Fejlesztési területek – 

nevelési célok  1 0 

Kulcskompetenciák, 

kompetenciafejlesztés 1 0 
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Magyar nyelv és irodalom 3 4 

Ember és társadalom 10 1 

Földünk és környezetünk 1 0 

Művészetek 1 0 

Kerettanterv Szakiskolák számá-

ra 

Ember és társadalom 

3 1 

Összesen: 61 10 

1.sz. táblázat A nemzetiségi tartalmak előfordulási gyakorisága a Nemzeti alaptantervben és a ke-

rettantervekben 

A táblázat adatai alapján is látható, hogy a NAT elvárásai és a kerettantervekben való megjelenés 

között sem beszélhetünk teljes összhangról, a tartalomhordozók pedig a kerettanterveknek való 

megfelelés szempontjából sok esetben nagyon esetlegesen tartalmaznak nemzetiségekre, így a cigá-

nyokra/romákra vonatkozó tartalmakat, ahogy erről részletesebben a tankönyvelemzések összegzé-

séről szóló beszámolónkban már szót ejtettünk. Ezek alapján a NAT elvárása a nemzetiségi tartal-

mak arányos megjelenéséről nem valósul meg maradéktalanul sem a kerettantervek, sem a tudástar-

talmak főbb hordozóiban, a tankönyvekben sem. 

Különösen hangsúlyos problémaként jelenik meg az interjúkban az a vélemény, hogy a tanárképzé-

sért felelős felsőoktatási intézmények nem adnak útravalót e feladatok elvégzéséhez a tanári pályán 

elhelyezkedőknek. Elemzésünk szempontjából kiemelten a cigány/roma közösségek kulturális rep-

rezentációját vizsgáljuk, ám hangsúlyozzuk, hogy abba a szemléleti keretbe, ahová a vizsgált témát 

helyezzük, beleértjük a hazai összes nemzetiséget, valamint azt a multikulturális szemléletet, amely 

nem tesz különbséget a cigány/roma, vagy más nemzetiséghez tartozók között. A hazai tanárképzés 

nagy hiányosságaként emelik ki megkérdezett gyakorló pedagógusok, hogy kevés a hazai nemzeti-

ségekre, így a cigányokra/romákra is vonatkozó ismeret, amivel a felsőoktatásból kikerülnek.  

Ezt az állítást igazolja az a cigány nemzetiségi oktatást folytató intézmények körében végzett kuta-

tás (Orsós, 2015), amely szerint még e speciális programot indító intézmények többségében sem 

található olyan pedagógus, aki a rábízott feladatok elvégzéséhez szükséges (cigány nyelvi és/vagy 

cigány/roma népismereti oktatás) végzettséggel és kompetenciákkal rendelkezne.  

A pedagógusok a mindennapi munkájuk során szükséges multikulturális szemléletet, pedagógusi 

attitűdöt hosszú évek során – sokszor keserves tapasztalatok után – alakítják ki, ha ennek szüksé-

gességét egyáltalán felismerik. Különböző életkorú megkérdezettjeink ezzel kapcsolatban arról val-

lanak, hogy tanulmányaik során a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban szerzett tapasztala-

taik kevéssé segítették őket ebben. 

A felsőoktatásnak vitathatatlanul jelentős a szerepe és a felelőssége a hallgatók tanári pályára való 

felkészítésében. Tanulmányaik során a hallgatók számára lehetővé kell tenni, hogy ne csak elméleti 

szinten szerezzenek ismereteket, legyenek gyakorlati tapasztalataik, hanem akár iskolalátogatások, 

akár egyéb tudományos kutatások, interjúk stb. során a tényleges „terepet” ismerhessék meg. Mind-

ez tudományos és szakpolitikai kérdések tényleges és tudatos megismerése miatt is szükséges. 

Fontos, oktatáspolitikai szinten megvalósítandó feladatnak tekintjük annak elérését, hogy az akkre-

ditált tanárképes szakok képzési kimeneti követelményeinek részét képezzék a nemzetiségekre vo-
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natkozó alapismeretek, amelyek így a tanár – és óvodapedagógus-képzés alapozó képzése során 

meg is valósulnának.  

Ugyanilyen fontosnak véljük a már a pályán lévő óvodapedagógusok, tanárok továbbképzési rend-

szerének teljes átgondolását és olyan továbbképzési rendszer kidolgozását, amely lehetővé teszi az 

érzékenyítést, hiányzó ismeretek elsajátítását és az ismeretek időről időre történő frissítését. 

E hiányt felismerve a PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke akkreditált két 

olyan 30 órás, egymásra épülő pedagógus-továbbképzést – elsősorban a köznevelésben dolgozó 

pedagógusoknak –, amelyek célja, hogy segítse a cigány nemzetiségi oktatás módszertani és tartal-

mi megvalósítását a köznevelés rendszerében. 

A konkrét romológiai alapismereteken túl, szükségesnek tartjuk felkészíteni a pedagógusokat arra, 

hogy megfogalmazzák, artikulálják nehézségeiket a tanulók különbözőségéből fakadó 

problémáikkal kapcsolatban, és hozzásegíteni őket ahhoz, hogy az egyéni bánásmód, az egyénre 

szabott oktatás strukturális feltételeinek figyelembe vételével reflektáljanak saját kérdéseikre. E 

folyamatokat megismerve, befogadó attitűdjüket fejlesztve, és sokszínű tanulási környezet, valamint 

az inkluzív nevelés eszközrendszerét felhasználva adekvátan tudják megszervezni, megtervezni 

munkájukat és a gyermekek/tanulók fejlesztési folyamatait. 

A pedagógusok csak így válnak alkalmassá arra, hogy a megszerzett korrekt ismereteik birtokában 

megfelelő módon interpretálják azokat az ismereteket, amelyeket a tankönyvek, munkafüzetek szer-

zői segítségül adnak a tanórákhoz. 

A tankönyvek elemzése során gyakran szembesültünk azzal is, hogy a NAT és a kerettantervek által 

előírt feladatnak a tankönyvfejlesztők sem tudtak minden esetben maradéktalanul megfelelni. En-

nek oka lehet, hogy ők sem rendelkeznek a szükséges naprakész tudással hazai nemzetiségeinkről, 

azok kultúrájáról. Emellett előfordul, hogy, a témához való közelítésük tükröz bizonytalanságot. Az 

általunk kutatott témát előkészítendő, és annak jelentőségét hangsúlyozva az OFI TÁMOP-3.1.15 

projektje és a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága 2015. július 

20-án Budapesten szakmai konferenciát szervezett Együtt méltósággal – Romák/cigányok a hazai 

tankönyvekben címmel. A konferencián részt vevő tankönyvfejlesztők maguk is jelezték, hogy a 

cigány/roma kultúra megismeréséhez, annak tankönyvekben való megjelenítéséhez szívesen fogad-

nának segítséget. 

Kutatási anyagainkban a cigány/roma kultúra meghatározott elemeinek hangsúlyosabb megjelenése 

érdekében tett fejlesztési javaslataink remélhetőleg felhasználhatóak lesznek a tartalmi fejlesztések 

során, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a fejlesztések hozzáértő szakemberek javaslatai alapján meg-

felelő szakmai színvonalon valósuljanak meg és jelenjenek meg a tanulási-tanítási folyamatban. 

 

A tankönyvelemzés – általános tapasztalatai 

A tankönyvek a kerettantervi előírásoknak való megfelelés szempontjából igen változatos képet 

mutatnak. Mivel nem minden tantárgy kerettanterve veszi figyelembe be a NAT elvárásait, így a 

nemzetiségekre ezen belül a cigányokra/romákra vonatkozó ismeretek nem épültek be minden tan-

tárgy kerettantervébe. Az új fejlesztés alatt lévő tankönyvek többsége – bár az érvényes kerettanter-

vek elvárásainak megfelel –, a NAT előírásainak nem felel meg minden esetben, ahogy a kerettan-

tervek sem. Ebből adódik az a hiány, ami a vizsgált tankönyvek kétharmadára igaz: a tankönyvek 
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többségéből jelenleg hiányoznak a cigány/roma kultúra reprezentációi. A tankönyvelemzők az ér-

vényes alaptanterv céljait figyelembe véve beépíthetőnek látják ezeket a hiányzó tartalmakat a tan-

könyvi tanegységekbe, s az ezt igazoló javaslataikat minden tankönyvre vonatkozóan megtették. 

Ezek a konkrét, tanegységhez kötött javaslatok a pályázati anyag részét képező adatbázisban megta-

lálhatóak, tekintve, hogy minden tankönyvről készült értékelő összegzés, melynek része a cigányok-

ra/romákra vonatkozó ismeret beépítésére tett konkrét fejlesztési javaslat.  

A kutatás során a magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem, környezetismeret, természetis-

meret, földrajz, erkölcstan-etika, ének, vizuális kultúra tantárgyakhoz tartozó tankönyvek, vala-

mint 2 komplex módon több tantárgyat felölelő szakiskolai tankönyvet vizsgáltunk meg, melyek 

száma összesen 258 db. 

E tankönyvek szemléletét, strukturális felépítését és ebben a cigány/roma tartalom egymásra épülé-

sét is vizsgáltuk. A tankönyvcsaládokról készült bővebb kutatói összegzések a pályázati anyag 

helyzetelemzésének mellékletét képezik. A továbbiakban a NAT műveltségi területeihez igazodó 

kapcsolódó felbontásban részleteket közlünk ezekből az összegző véleményekből.  

 

ANYANYELV ÉS IRODALOM 

 

Magyar irodalom és nyelvtan 1.2. 3. osztály 

Az általános iskola 1-3. évfolyamának magyar irodalom és nyelvtan tantárgyához kapcsolódó tan-

könyveket, munkafüzeteket és feladatgyűjteményeket áttekintve a legfontosabb megállapításunk, 

hogy a kutatás tárgyát képező cigány/roma tartalom a vizsgált tananyaghordozókban rendkívül alul-

reprezentált. Az első és a harmadik évfolyamon a tankönyvben/munkafüzetben/gyűjteményben 

egyáltalán nem, a 2. évfolyamon három könyvben szerepel a cigány/roma közösségekre vagy a ci-

gány/roma közösségek tagjaira vonatkozó tartalom Megállapítható azonban az is, hogy mindhárom 

évfolyam tananyagegységei lehetőséget és teret adhatnának a kutatásunk alapját képező tartalom 

elhelyezésére. Erre a NAT is lehetőséget biztosít (Magyar nyelv és irodalom – Közműveltségi tar-

talmak, 1-4 évfolyam: Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – 6.1 Szerzők és művek, 

„Népköltészet: — mondókák, népdalok, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar népme-

sék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, legendák” Magyar Közlöny, 

2012: 10671.).  

Az alsó tagozatos tanulók számára kidolgozott könyveknek, munkafüzeteknek, feladatgyűjtemények-

nek jóval nagyobb mennyiségben kellene tartalmazniuk a – cigány/roma közösségen túl – hazai 

nemzetiségekre vonatkozó tartalmakat, hogy a kisiskoláskor fogékony időszakában lehetőségük le-

gyen a gyerekeknek megélni, fejleszteni a pozitív, befogadó attitűdöt. 

 

 

 

Magyar irodalom 5-8. osztály 



7 

Az elemzett tankönyvek, munkafüzetek csak részben felelnek meg a NAT és a Kerettantervi köve-

telmények cél – és feladatrendszerének. 

Az 5-8. osztályig magyar irodalom tantárgy esetében a kognitív képességek fejlesztésén kívül a 

tapasztalati tudást helyezi előtérbe, többek között. Az ehhez kötődő munkaformák lehetővé teszik, 

hogy ne direkt közléssel, hanem saját érdeklődésüknek kielégítése céljából ismerkedjenek meg a 

tanulók a cigány/roma kultúrával.  

Körvonalazódnak a népcsoportra jellemző ismérvek is. 

Az 5.-7. osztály számára készült tankönyvek, munkafüzetek tartalmában, tudásközvetítő anyagában 

fontos, hogy megjelenjenek a magyarországi nemzetiségek, – a legnagyobb számú cigányság– kul-

túrájának jellemző elemei.  

Azok a tanulók, akik olyan iskolába járnak, ahol nem élnek a szülők a nemzetiségi nevelés, oktatás 

lehetőségével, nem kapnak különben ez irányú ismeretet tankötelezettségi idejük alatt. Így nem 

kapnak képet arról, hogy  

– a Kárpát-medencében együtt élő különböző népek miként gazdagították a magyar kultúrát, 

és kölcsönösen miként járultak hozzá egymás és saját kultúrájuk sokszínűségéhez, fennma-

radásához, 

– milyen gazdag a cigány/roma kultúra képviselőinek sora, 

– a cigány kultúra kiemelkedő alakjairól, 

– a magyarországi cigányok eredetéről, életmódjáról, szokásairól, hagyományairól stb. 

A tolerancia, a sztereotípiától mentes együttélés, a pozitívan megváltozó attitűd kialakításának fon-

tos terepét veszítjük el így a népismeret, a nemzetiségi kultúra tanításának, a nemzetiségek irodalmi 

alkotásainak olvasása, megismerése mellőzésével. 

 

Magyar nyelvtan 5-8. osztály 

A tankönyvek és munkafüzetek elsősorban a leíró nyelvtanra helyezik a hangsúlyt, az egyes téma-

körök a nyelvtan tanítás során koncentrikusan, kibővítve jelennek meg a felső tagozat évfolyamain.  

Akadnak jó szándékú törekvések arra, hogy a cigánysággal kapcsolatos nyelvi képek megjelenjenek 

a tartalomhordozókban, azonban ezek száma arányaiban elenyésző. 

A tartalmi szabályozók (NAT, kerettantervek) 5-8. évfolyamát érintő fejlesztési területek, nevelési 

célok között többször említésre kerül a nyelvi sokszínűség és a nyelvi tolerancia fontossága, illetve 

a Magyarországon élő kisebbségek nyelvhasználatának megismertetése a tanulókkal.  

A fentiekkel ellentétben a munkacsoport által megvizsgált magyar nyelvtankönyvek lapjain alig 

vagy egyáltalán nem jelennek meg a fent említett célok, területek (a nyelvi sokszínűség kapcsán 

különböző népek társalgási, non-verbális szabályai, tulajdonságai olvashatóak egy-két szövegrész-

ben; a nyelvi tolerancia és a hazánkban élő népcsoportok nyelvi sajátosságai nem kapnak szerepet 

az adathordozókban).  

 

 

Magyar irodalom 9-12. osztály 
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Hangsúlyozni szükséges, hogy a cigány/roma reprezentáció kevéssé van jelen a tankönyvi szöve-

gekben (elemzésekben, interpretációs példákban, életmű ismertetésekben, kortörténeti áttekintések-

ben, művészettörténeti és stílustörténeti leírásokban, műfajtörténetben). 

Képi anyagban a reprezentáció szintén csekély számú, és inkább illusztratív, dekoratív akarat uralja, 

semmint ténylegesen használatba vett tananyagegység (pl. képelemzés tárgya). 

Ugyanakkor az is megfontolandó, hogy az irodalomtörténeti hagyományban (tehát a tudományos-

történeti narratívában) általában kevéssé van jelen a cigány/roma reprezentáció vizsgálata, ily mó-

don a szaktudomány tananyagként való megjelenítésében is ezt a hiányt rögzítjük. 

A 9. évfolyam tankönyvei lehetőséget kínálnak egy beavató fejezetben arra, hogy kortárs szövegek-

kel foglalkozzanak a diákok; a kortárs szövegek esetében az egyik tankönyvtípusnál jól megfigyel-

hető az előző pontban jelzett interpretációs hiátus: míg néhány szöveg (pl. Németh László, Koszto-

lányi Dezső prózája) tematizálja a cigányokat, romákat, a primer szöveghez nem kapcsolódik tan-

könyvi interpretáció, feladat, kommentár: reflektálatlanul hagyja a tankönyv a teljes kortárs szép-

irodalmi korpuszt. Ez önmagában is (tehát a cigány/roma reprezentáció kérdéskörén túl is) metodo-

lógiai hiány, hiszen egy teljes tananyagegység marad elemzés, kommentár nélkül – aktuálisan a 

tanárra bízva azt, mit és hogyan tesz ezekkel a szövegekkel.) 

Ez a fajta reflektálatlanság a cigány/roma lexéma szöveghelyzetbe kerülésekor az összes általunk 

vizsgált tankönyvre jellemző, függetlenül attól, hogy a szöveggyűjteménybe válogatott magyar és 

világirodalmi, mainstream szövegkánon szerepelteti-e, érinti-e a cigány/roma reprezentáció kérdés-

körét. 

A kronológiai rendezettség uralja a tananyagszerkezetet. Ez azért lehet általánosságban problemati-

kus, mert nem kínál lehetőséget nem-időtermészetű összefüggések feltárására. Ily módon hiányzik a 

sok szempontú komparatív interpretáció a tananyag egészéből, amely a legtöbb lehetőséget nyújtaná 

arra, hogy a cigány/roma reprezentáció oly módon válhasson elbeszélhetővé, hogy mindeközben ne 

erősítsen etnocentrikus nézőpontot. Ugyanis nem az a legfőbb kérdésünk, hogy megjelenik-e és 

miféle kontextusban a cigány/roma lexéma, illetve a romákhoz, cigányokhoz kapcsolt tudáselem, 

szövegtartalom, hanem az, hogy az elbeszélés milyen pozíciók mentén történik.  

 

Magyar nyelvtan 9-11. osztály 

A vizsgált középiskolai magyar nyelvtan tankönyvekben/munkafüzetekben nem vagy csak alig talál-

ható bármiféle tartalom a cigány/roma közösségekről. A vizsgált 14 tankönyv közül mindössze két 

tankönyvben van említve – mindkét helyen funkciótlan, vagy sztereotipizálásra alkalmas kontextus-

ban – a cigány/roma közösség.  

Bár az új tankönyvekről elmondható, hogy felépítésükben több újszerű, didaktikai megfontoltságú, 

gyakorlati munkát megkönnyítő elemet találhatunk: a tananyagok mennyisége elegendő, ugyanakkor 

egy-egy tanórán kényelmesen feldolgozható. A tananyagokhoz rengeteg feladat áll rendelkezésre, 

ami a differenciáláshoz nyújt sok segítséget, valamint a feladatok változatos lehetőséget kínálnak az 

új ismeretek alkalmazására és a kompetenciák fejlesztésére is. A tankönyvhöz kapcsolódó munkafü-

zet további tevékenykedtetést tesz lehetővé. A tevékenykedtetés egyébként is a tankönyvek „erőssé-

ge”. 
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A magyar nyelvtan könyvekről összességében elmondható, hogy esztétikus, a pedagógus által rugal-

masan adaptálható kiadványokat ismertünk meg, amelyek rengeteg segítséget tartalmaznak a szakta-

nár számára. Megfelelően támogatják az érettségi vizsga teljesítéséhez szükséges ismeretek elsajátí-

tását, de sem a hazai nemzetiségek nyelvéről sem a többnyelvűség és kisebbségi–többségi nyelvhasz-

nálatról nem esik szó. A tankönyveknek pedig egyáltalán nincs multikulturális szemléletük, s a 

nyelvhasználat vizsgálata során csakis a magyar nyelv hazai valamint a határon túli magyarok nyelv-

használatával foglalkozik.  

 

 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

Történelem 5-8. osztály 

Az általános iskola felső tagozatos történelem és társadalom– és állampolgári ismeretek tankönyveire 

általában jellemző, hogy túlságosan politika – és személyközpontúak, ami azt eredményezi, hogy a 

társadalom és a mentalitás történet – melyek „soft” témáknak számítanak a történettudományban – 

kevés helyet kapnak a könyvekben. 

Az általános megállapításokhoz tartozik, hogy a kerettantervekben előírt kötelező tartalmakon túl is 

érdemes és indokolt lenne megjeleníteni Európa és Magyarország esetében is a cigánysággal kapcso-

latos ismereteket. A fentebb felsorolt kerettantervekben összesen hatszor szerepel a „cigány (roma)” 

lexéma. Az 5-8 évfolyamos általános iskolai tananyagban a II. világháború során bekövetkezett 

népirtások kapcsán fogalomként kell megtanítani a „roma/cigány népirtás”-t, illetve a rendszerválto-

zás utáni Magyarország témakörnél a magyarországi nemzetiségeknél különálló témaként kell fog-

lalkozni „A cigány (roma) népesség helyzeté”-vel. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumi kerettanterv 

a cigányságra vonatkozóan előírt tartalmak tekintetében megegyezik. Ekkor 12. évfolyamon kell 

foglalkozni a „A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái” téma kapcsán a magyaror-

szági cigányok/romák helyzetével. Ez a fajta kötelezettség azt irányozza elő, hogy 7 vagy 11 éven 

keresztül a köznevelésben a történelem tantárgy kapcsán nem kerül elő tudás a cigánysággal kapcso-

latban. Ez természetesen elfogadhatatlan, tekintve, hogy már a XIV. század óta élnek Magyarorszá-

gon cigányok és így a magyarországi népesség szerves és elválaszthatatlan részét, kisebbségét képe-

zik. Ebből következően pedig ugyanúgy részesei a magyarországi történelemnek.  

 

Történelem 9-12. osztály 

 A cigány/roma kultúra története során nagyobbrészt a szóbeliségre épült. Írásos történelmi 

források lényegében csak indirekt formában (mások által rögzítve) állnak rendelkezésünkre róluk. 

Mivel a hagyományos értelemben vett történelem, illetve a történelem tantárgy túlnyomórészt írás-

beli forrásokra alapozódik, ezért a cigány/roma történelem sok tekintetben „kívül esik”, nem látszik 

a kanonizált történelemoktatás horizontján. Ennek sokféle következménye van: 
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a/ Mivel a cigányok/romák hosszú évszázadokig nem rendelkeztek saját „írástudókkal”, ezért 

lényegében homályban maradt sui generis (sajátos, egyedi) történelmük, értékrendjük: kulturális 

érdekérvényesítés híján „nem emelődtek be” a magyar történelmi közgondolkodásba. 

b/ Viszonylag keveset tudunk a cigány/roma közösségek belső – hagyományos értelemben vett 

–„történetéről”. A néprajzi analógiák ugyan számos következtetésre adnak lehetőséget, illetve 

eredményt mutatnak fel, de a kronologikus értelemben vett történet ezen a módon nem rekonstruál-

ható. 

c/ Többnyire csak azt tudjuk a cigányokról, romákról, amit mások írtak róluk, ami elérte más 

társadalmi csoportok „ingerküszöbét.” 

d/ A mások által történő reprezentálás legfőbb veszélye (nehézsége) az, hogy ily módon több-

nyire a szélsőségek (agresszorok, vagy áldozatok) jelennek meg: 

– ha a romák ütköznek a többi (írástudó) társadalmi csoporttal, vagy az államhatalommal, 

– ha a filantróp, emancipációs, vagy más jellegű emberiességi szemlélet foglalkozik velük, 

amely kompenzálni igyekszik a cigány/roma közösség hátrányait. 

 

Ezek a szélsőséges megközelítések nagymértékben nehezítik a tényleges párbeszédet (és integráci-

ót) a cigány/roma és nem cigány/roma társadalmi csoportok között. 

A többségi (nem cigány/roma) diákok számára ezek a történelem tankönyvek azt sugallják, hogy a 

cigányok/romák 

– valójában nem fontos, nem lényeges szereplői a magyar történelemnek (nem államalkotók), 

–  kívülálló szereplők a társadalomban,  

– inkább csak konfliktusok fűződnek hozzájuk. 

(Például a tankönyv 183. oldalán a 18. századi magyarországi cigányságot bemutató főszöveghez 

tartozik a didaktikai apparátus forrásszövege, amely Mária Terézia cigányokra vonatkozó 1769-es 

rendeletét idézi szó szerint. A tankönyvben a forrás szövegét szó szerint közölve az alábbi kifejezé-

sek jelennek meg: „… a mostanság is kóbor cigány népség [...] káros az államra” „Bármennyi 

rendelkezést tettek is, hogy ezt a [...] népet az elmúlt években összehozzák azokkal, akiktől tudást és 

becsületes életmódot tanulhatnának, 11 kiadott körrendeletekkel, mint nevük eltiltása, a céhekbe 

való bevételük, állandó lakóhelyre költözésük [eredménytelen maradt].”„Mivel pedig [...] tudatlan-

ságban megtartani [...]” Történelem 10. (NT-17242), 183. old. 

Az első idézet szóhasználata kifejezetten sértő, még ha történelmi forrásban is jelenik meg. A forrás 

nemkívánatosnak, tudatlannak, nem becsületesnek tünteti fel a cigányságot, akiknek nincs foglalko-

zásuk, és akikkel szemben az erőszak alkalmazása megengedett. A forráshoz kapcsolódó feladatok 

nem kínálnak lehetőséget annak megbeszélésére, hogy miért volt a korszakban ilyen a szóhasználat, 

és miért számít ez sértőnek napjainkban. 

Az előbbiekből már egyértelműen kiderül, milyen képet mutat (sugall) pl. a történelem tantárgy a 

cigány/roma közösségről romák és nem romák számára. 

A kérdés csak az, hogy ez a kép mennyire fogadható el, mennyire szolgálja ez a magyar társadalom 

különböző csoportjainak mai együttélését és jövőbeli kapcsolatait.  

A cigány/roma diákok számára mindez komplementer módon jelenik meg, ami ma már valószínű-

leg az eredeti pedagógiai célok – integráció, asszimiláció, fölzárkózás – ellenében hat. Hogyan vár-

ható el a cigány/roma diákoktól, majdani teljes jogú magyar állampolgároktól nemzeti identitás, 
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állampolgári lojalitás és komoly társadalmi felelősségvállalás, ha azt olvassuk a tankönyvekben, 

hogy 

– nem fontos szereplői vagyunk a magyar történelemnek, nemzetépítésnek, 

– kívülállók – be nem fogadhatóak – vagyunk a magyar társadalomba, 

– csak akkor említődünk, ha konfliktusba kerülünk a társadalom többi csoportjával, 

– nincsenek követhető mintáink, példáink, mások által is tisztelt hősök. 

Ez azt is jelenti, hogy ebben a keretben (paradigmában) a nagyfokú objektivitásra törekvő pozitivis-

ta szemlélet – netán politikai korrektségre törekvő felfogás – is inkább csak növelheti az előítélete-

ket, cigányok/romák és nem cigányok/nem romák idegenségét, konfliktusait. Az egyes nemzetisé-

gek arányos bemutatása célszerűbb lenne a vonatkozó tankönyvi fejezetekben, ezzel is támogatva 

az elfogadást, az ország multikulturális szemléletének történeti bemutatását, illetve a tanulók diffe-

renciált nemzetiségi képének kialakulását is.  

Általános probléma továbbá a cigány és a cigány/roma lexéma szinonimaként történő alkalmazása a 

vizsgált taneszközökben, mely elmossa az adott közösségek sajátosságait, megnehezítve ezzel mind 

a cigány/roma tanulók önértelmezését, mind a többségi társadalom számára a differenciált megkö-

zelítés és értelmezés lehetőségét. 

A taneszközök a kerettantervi követelményeknek megfelelően a történelemkönyvekben megjelení-

tik pl.: az integráció és társadalmi egyenlőtlenségek kérdéskörét, de nem minden esetben támogat-

ják hatékonyan a közösségek elfogadását, köszönhetően az olykor sztereotip és hiányos tartalmak-

nak (pl.: Történelem 11. NT-17342, a cigány/roma holokauszt áldozatainak száma pontatlan – lásd 

269. o. és 283. o.; Érettségi adattár 9-12. Történelem NT-81530 – a nemzetiség fogalmának megha-

tározása nem jelenik meg).  

Kérdésként merül fel, hogy lehet-e más módon reprezentálni a cigány/roma közösségek történetét, 

mint a hagyományos írásbeli kultúrával, civilizációs alapokkal rendelkező közösség történetét? 

Mennyiben lehet a saját értékrendjüket és önreprezentációjukat is bevinni (megjeleníteni) a hagyo-

mányos történelemszemlélet mellett (nem ellenében)? A jelenlegi formában ugyanis  

– az újkorig (9-10. évf. tankönyvei) legfeljebb a „kóborló népek” illetve az „egyéb” kategóri-

ák keretében utalhatunk csak a cigány/roma kultúra történetére és értékeire; 

– a későbbi időszakok (11-12.évfolyam tankönyvei) történetében, ha megjelennek, akkor 

többnyire a civilizatórikus törekvések célcsoportjaként, akik legfeljebb kulturális területen 

(pl. cigányzene) jelennek meg pozitív kontextusban.  

A 19. század második felében kialakult lényegében ma is érvényes történelemtanítási kánonjának 

(rejtett tantervének) egyik alapvető funkciója a magyar nemzet(állam)építés támogatása volt. Mind-

ez a társadalom integrálását, tudati egységesítését tűzte ki célul: közös történelemszemlélet, nemzeti 

identitás, állampolgári lojalitás stb. megteremtését. A közös történelemszemlélet kialakítása során a 

magyar államiság és etnikum, más szóval a politikai és kulturális nemzettudat összemosásra került. 

Minden Magyarországon élő állampolgárt nemzeti értelemben is magyarnak tekintett, függetlenül 

attól, hogy mi az anyanyelve, illetve kulturális identitása. Ebből következően a történelemkönyvek-

ben nagyon nehéz értelmezni ma a többes identitást és a 19. század előtti ún. „hungarus”1 tudatot.  

                                                       

1Korábban nem okozott gondot, hogy Ozorai Pipó, Hunyadi János, Bonfini, Zrínyi Miklós, Bél Mátyás milyen szárma-

zású volt, vagy, hogy milyen nyelven beszélt odahaza: valamennyien a Magyar Királyság szolgálatában (állampolgár-

ként) magyarnak, hazafinak tekintették magukat. 
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Azok a társadalmi csoportok (egyének), amelyek (akik) valamilyen okból nem asszimilálódtak a 

többségi társadalomhoz, azok jobb esetben egy önálló olvasmányt, esetleg egy „fél-leckét” kapnak a 

történelemkönyvek perifériáin. Kiélezett társadalmi, vagy politikai szituációban – például végvári 

harcok, szabadságharc, holokauszt, porrajmos, kitelepítés, stb. – pedig többnyire nem érvényesül 

kellő hangsúllyal, hogy a katonák és az áldozatok magyarok, honfitársaink voltak, amellett, hogy 

zsidóként, cigányként, vagy németként váltak áldozattá. 

(Példaként említjük, hogy a Történelem 10. (NT-17242) tankönyvben a politikatörténet túlsúlya 

miatt a cigány/roma közösségekre vonatkozó tartalmak csekély mértékben jelennek meg, mert a 

politikatörténet nézőpontján a kisebb népcsoportok eleve kívül esnek. Ez nemcsak a cigány/ ci-

gány/roma közösségekre igaz, de a korszak többi, a Kárpát-medencében élő népcsoportja, nemzeti-

sége is kizárólag a magyar államiság szempontján keresztül reprezentálódik. A társadalomtörténeti, 

életmódtörténeti, történeti antropológiai, mikrotörténeti nézőpont megerősítése a tankönyvben na-

gyobb lehetőséget kínálna a Kárpát-medencében élő népcsoportok, nemzetiségek együttélésének 

több szempontú bemutatására, megértésére. 

Ha a leckéket magyar és egyetemes történeti részek szerint csoportosítjuk, láthatóvá válik, hogy a 

cigány/ roma közösségekre vonatkozó tartalom csak a magyar történeti részben jelenik meg, mi-

közben az egyetemesből kimarad. Ez azt sugallja, mintha csak Magyarországon éltek volna cigá-

nyok/romák a korszakban, és nem támasztja alá a 183. oldalon található főszöveg vándorlásra vo-

natkozó megállapítását. Szükség lenne tehát a szerepeltetni a cigányságot a releváns egyetemes tör-

téneti részekben (társadalmi helyzetük a Balkán-félszigeten vándorlásuk okai, stb.) bemutatva ezzel, 

hogy a cigányság nemcsak Magyarországon volt és van jelen, hanem a Balkánon és egész Európá-

ban. 

Amennyiben tehát történelemkönyveinkben hangsúlyosabb szerepet kapna a társadalom és művelő-

déstörténet, akkor a cigányok/romák tankönyvi reprezentációja is hangsúlyosabbá válhatna, hiszen 

az nem kétséges, hogy a magyar történelem minden korszakában a társadalom szerves és fontos 

részét képezték (államalkotók nem, de társadalom-alkotók igenis voltak), művelődését sokszínűen 

formálták (pl.: zene, irodalom és képzőművészet).  

 

Erkölcstan és Etika  

Az alsó tagozatos tankönyvek tartalmában kevés helyen jelennek meg a cigány/roma kultúra repre-

zentációi, viszont egyes témakörök és a témakörökhöz tartozó kérdések, feladatok lehetőséget biz-

tosítanak a pedagógusok számára az adott témakörök bővebb kifejtésére.  

A kerettanterv 3-4. évfolyamra vonatkozó tartalmi elemeit figyelembe véve a közös nyelv, a jelké-

pek, szokások és ünnepek megismerése minden alsó tagozatos tankönyvben megjelenik. Azonban, 

hogy milyen nemzetiségek élnek Magyarországon csak részlegesen szerepelnek (nincs az összes 

kisebbség felsorolva és arányosan bemutatva). 

A felső tagozatban csak a 6. osztályos tananyagban szerepelnek bővebben a cigányságra kitérő tan-

anyagrészek, és ennek előzménye nem jelenik meg az 5. évfolyamon, illetve nincs folytatása a 7. 

osztályban (ez további kérdéseket vetett fel a munkacsoporton belül). 

Miért csak a 6. évfolyam foglalkozik a cigánysággal? A szerzők azt gondolják, hogy a 6. évfolya-

mos tanulók már valamilyen előismeretekkel rendelkeznek? Miért nincs már az 5. osztályban olyan 
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tananyagtartalom a tankönyvben, ami kitérne a cigányság történelmére, társadalmi és kulturális 

helyzetére? 

A kerettanterv 5-6. évfolyamra vonatkozó fejlesztési követelményeit vizsgálva a tankönyvekből 

hiányoznak: a többség és kisebbség viszonyrendszerének bemutatása és a kisebbségeket érintő tár-

sadalmi egyenlőtlenségek. 

A középiskolás etika könyvek felépítése hasonló. Azonban, az OFI által kiadott tankönyv főleg fo-

galmak (elvont és gyakorlati) magyarázatát tartja elsődleges céljának, míg az Apáczai Kiadó gon-

dozásában megjelent könyv jóval könnyedebb hangvételt (lásd: szövegbuborékok a szövegtörzsön 

belül) alkalmazva próbál tárgyilagos lenni. 

A tananyagtartalmak kitérnek (a kerettantervben is szereplő) fogalmakra, mint pl. a szolidaritás, 

kirekesztés, előítélet, felelősség, egyenlőség, kisebbségek szemben tanúsított elutasítás. Vannak 

fogalmak melyek nem jelnek meg vagy nincsenek kibontva pl. diszkrimináció, sztereotípiák kiala-

kulása és alkalmazása. Különböző élethelyzetek bemutatásával akár a kisebbségek szemszögéből is 

lehetne a hiányzó fogalmakat ismertetni. 

Mindkét középiskolás tankönyv hiányossága, hogy a cigányságról írt adatok és szövegrészek sok-

szor forrás nélkül szerepelnek. Különös, hogy egy témakört mutatnak be, de még sem egyeznek az 

információként szolgáló adatok, leírások, jellemzések. 

Általánosan elmondható, hogy a szerzők a cigányságot bemutató tananyagrészek összeállításánál 

figyelmen kívül hagyták, hogy a tanulóknak részleges ismeretei vannak a cigányság társadalmi 

helyzetével, kultúrájával és történelmével kapcsolatban. 

 

 

 

EMBER ÉS TERMÉSZET 

 

Környezetismeret 1-3. évfolyam 

A munkacsoport az OFI (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) és az Apáczai Kiadó tankönyveit és 

munkafüzeteit), valamint az OFI kísérleti tankönyveit (tankönyv és munkafüzet) elemezte, illetve 

rögzítette a fejlesztési javaslatait. 

A kerettanterv a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan nem tartalmaz nemzetiségekre vonat-

kozó tudáselemeket, így a cigány/roma közösségekre vonatkozóan sincs kötelező előírás. A tan-

tárgy alapvetően a természettudományos tárgyakat kívánja megalapozni, de emellett – ahogyan azt 

a kerettanterv megfogalmazza – „a környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakí-

tó)”magatartás is alakítható általa. Az életkori sajátosságoknak megfelelően tárgyalt témák (pl. „is-

kolás vagyok”) kevésbé is nyújtanak lehetőséget a cigány/roma közösségekre vonatkozó tartalmak 

megjelenítésére, azonban az a főként természettudományi témák tárgyalása során nem egy esetben 

látunk lehetőséget erre a tematikus kiegészítésre. 

A vizsgált tankönyvekben, munkafüzetekben a cigány/roma közösségekre vagy a cigány/roma kö-

zösségek tagjaira vonatkozó tartalom egyszer szerepel, akkor sem szövegesen, hanem képi megje-
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lenítés által. Bár meg kell jegyeznünk, ez esetben is csupán „vélelmeztük”, hogy a képen ci-

gány/roma kislányok láthatók. És bár máskor szorgalmazzuk cigány/roma közösséghez tartozók 

megjelenítését a tankönyvekben, az említett kép esetében nem láttuk a kép és főként a hozzá tartozó 

feladat pedagógiai hasznosságát. (A könyven szereplő fotó nem annyira sztereotip, viszont a hozzá 

kötődő szempontok – meséld el egy napjukat! –, illetve maga a kép sztereotípiák gyártására annál 

inkább alkalmasak.) 

További megjegyzésünk: 

– a cigány/roma közösségekre vonatkozó tartalmak tankönyvi megjelenítése csupán az el-

ső, bár felettébb fontos lépés. Ezt ki kell, hogy egészítse a későbbiekben megfelelő fel-

készítés a tanárképzés, tanártovábbképzés keretében. 

 

Természetismeret 5-6. évfolyam 

Mindenekelőtt rögzíteni szükséges, hogy a vizsgált tankönyvek tulajdonképpen megfelelnek a ke-

rettantervben foglaltaknak a nemzetiségekre vonatkozó tudáselemek rögzítése tekintetében, ugyan-

akkor ez azért is lehetséges, mert a kerettanterv a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan nem 

tartalmaz egyáltalán a nemzetiségekkel kapcsolatos elemeket – így a cigány/roma közösségekre 

vonatkozóan sem. A kerettanterv megfogalmazza, hogy „a tantárgy legfőbb célja a tanulók termé-

szet iránti érdeklődésének fenntartása”, ugyanakkor meglátásunk – és ezt a vizsgált könyvek is 

nemegyszer bizonyítják, hogy az alapvetően természettudományi fogalmi rendszer kialakítása során 

tágabb társadalmi összefüggések is felmerülhetnek, és ezzel is igazodhatunk a kerettanterv azon 

céljához, mely szerint a természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez 

illeszkedjen. 

A vizsgált tankönyvekben, munkafüzetekben a cigány/roma közösségekre vagy a cigány/roma kö-

zösségek tagjaira vonatkozó tartalom egyszer sem szerepel, sem szövegesen, sem képi megjelenítés 

által. Azonban vannak olyan tananyagegységek, ahol indokoltnak látjuk ezen tartalmak szerepelte-

tését, hogy ezzel hozzájáruljunk – a természetismeret tantárgyon keresztül is – a társadalmi párbe-

szédhez, az előítéletek csökkentéséhez, egy nyitottabb társadalom kialakulásához.  

További megjegyzéseink: 

– Azt tapasztaltuk, hogy a tankönyvek mellé nem minden esetben rendelik meg az iskolák 

a munkafüzeteket, ami a munkafüzet-feladatokra tett fejlesztési javaslatainkkal kapcso-

latban (is) problémát jelenthet.  

– A természetismeret tantárgy heti másfél órában tartalmazza a földrajzi, biológiai, fizikai 

és kémiai alapismereteket – a gyakorló pedagógusok véleménye szerint a legtöbb téma 

árnyalt kifejtésére nincs lehetőség. 

– A cigány/roma közösségekre vonatkozó tartalmak tankönyvi megjelenítése csupán az el-

ső, bár felettébb fontos lépés. Ezt ki kell, hogy egészítse a későbbiekben megfelelő fel-

készítés a tanárképzés, tanártovábbképzés keretében. 
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FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK  

 

Földrajz 5-10. osztály 

A NAT 2012 a Földünk – környezetünk műveltségi terület műveltségi tartalmai közt az 5-8. évfo-

lyamon nem tartalmaz túl sok irányelvet, mindössze a Magyarországon élő nemzetiségek témakör 

jelenik annak tartalmi elemei között.  

A Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyam számára a fejlesztési területek – nevelési célok 

között célul tűzi ki, hogy a tanuló „Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Ma-

gyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi nem-

zetiség, kisebbség kultúrájával.” 

A Földrajz 7-8. évfolyamon az Ismeretek/fejlesztési követelmények közt a Kárpát-medencei népes-

ség összetételének értelmezése jelenik meg, a megtanítandó kulcsfogalmak/ fogalmak közt a nem-

zetiség, nemzeti kisebbség, etnikum szerepelnek. A Kerettantervek a hagyományos 4 évfolyamos 

gimnázium számára fejlesztési területei – nevelési céljai közt jelöli meg, hogy a tanuló „ismeri a 

nemzeti és nemzetiségi kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait”. 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés terén „megérti az európai országok, nemzetek és a ki-

sebbségek, nemzetiségek kulturális sokféleségét”. 

A Földrajz tárgy keretében a 9-10. évfolyamon az állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű 

állam, nemzetiség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján jelenik meg. A 6 osztályos gim-

náziumok számára készült Kerettanterv a fejlesztési területek – nevelési célok közt kissé bővebb 

célt fogalmaz meg a négy évfolyamosnál: „Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy 

Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi 

nemzetiség, kisebbség kultúrájával.[…] Ismeri a nemzeti és nemzetiségi kultúrák jelentőségét, tisz-

teli a különböző népek és kultúrák hagyományait.” 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés terén azt várja a tanulótól, hogy „megérti az európai 

országok, nemzetek és a kisebbségek, nemzetiségek kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum 

mindennapokban betöltött szerepét.” 

 

A Földrajz tárgy a 7-8. évfolyamon a soknemzetiségű ország, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etni-

kum kulcsfogalmakat helyezi az elsajátítandók közé, az ismeretek/fejlesztési követelmények e te-

matikával kapcsolatban a Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése. 

A 9-10. évfolyamon a következő fogalmakkal dolgozik: állam, nemzet, nemzetállam, több nemzeti-

ségű állam, nemzetiség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján. 

A Kerettanterv a szakközépiskoláknak a Földrajz tárgy esetében a 9-10. évfolyamon a következő 

fogalmak értelmezését írja elő: állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzetiség 

fogalmának értelmezése konkrét példák alapján. 

 

Az általános iskolák számára ajánlott és az elemzés tárgyát képező földrajz tankönyvek javarészt 

nem felelnek ezeknek a fejlesztési, tartalmi céloknak és fejlesztendő kompetencia területeknek. A 
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tartalmi elemek közül a nemzeti kisebbség, nemzetiség, etnikum kifejezések nem jelennek meg 

minden esetben a vizsgált tankönyvekben (Földrajz 7. (FI-506010701), Földrajz 7. (FI-

506010701)). Az elemzett tankönyvek Afrika, Ausztrália és Amerika földrajzát tárgyalják, ezen 

vonatkozásban megjelennek a népesség összetételére, a társadalmi problémákra fókuszáló tartal-

mak. 

 

A középiskolásoknak szóló elemzett földrajz tankönyvek nagyobb része nem tartalmaz kellő mély-

ségben információkat a fenti tartalmi és fejlesztési célok megvalósításához. 

 

Összességében a tankönyvek, ha tartalmaznak is egy-egy ország esetében megjelenő tartalmat a 

népesség nemzetiségi összetételéről, azt leginkább felsorolás szintjén, ténymegállapításként teszik. 

Szövegük kevésbé hívja fel a figyelmet a Kerettantervekben megfogalmazott nevelési célokra: kul-

turális sokszínűség, más népek kultúrája iránti nyitottság, egy-egy magyarországi nemzetiség, ki-

sebbség kultúrájának megismerése, a nemzeti és nemzetiségi kultúrák jelentőségének ismerete, a 

különböző népek és kultúrák hagyományainak tisztelete. Vagy a tanuló magától felismeri ezeket az 

értékeket, vagy a tanár órai tevékenységére bízza a nevelési célok megvalósítását, segédanyagot 

ahhoz nem ad. 

Az elemzésbe vont kiadványok közül 2 esetében jelent meg a cigány/roma népességgel kapcsolatos 

tartalom, egy munkafüzetben csupán lélekszámadat, egy másik évfolyamhoz tartozó tankönyvben 

rövid leírás a társadalmi helyzetükről. 

 A tananyagok bővítésénél semmiképpen nem koncentrálhatunk csak a cigány/roma népes-

ségre vonatkozó információk beépítésére. Magyarországon 13 nemzeti kisebbség él, s ha 

nem is azonos mélységben és terjedelemben, de számosságuknak megfelelően arányosan a 

többi 12 nemzeti kisebbség esetében is indokolt ezeket a változtatásokat megtenni. Csak a 

cigány/roma tartalmak fejlesztésével aránytalanná válna a nemzetiségek reprezentációja, s a 

közvéleményt sem formálná abba az irányba, ami egy ilyen tartalmi fejlesztésnek a végső 

célja: elfogadás ismeretek révén. 

A tartalmi közlések mellett ahhoz, hogy a cigány népességről alkotott előítéletes és általánosító, 

negatív többségi társadalmi képet megváltoztassuk, kedvezőbb és reálisabb irányba módosítsuk, 

vagy a többségi társadalomba tartozó gyermekeket érzékenyítsük a cigány/roma népesség helyzete, 

problémái iránt, egyrészt fontos az ok-okozati háttértényezők megismertetése és elemzése, másrészt 

a száraz tananyagtartalom mellett annak órai feldolgozási módja is. 

Az ok-okozati együtthatók megismerése és elemzése, a komplex társadalmi-gazdasági problémakör 

megértetése azért az alsóbb évfolyamokban – főleg az általános iskolai alsóbb évfolyamokra gondo-

lunk – a tanulók előzetes ismereteinek hiányába, gondolkodási mechanizmusaik fejletlenségébe, 

illetve életkori adottságaikba, pszichológiai fejlettségük fokába ütközik. A középiskolában erre már 

szélesebb lehetőségek kínálkoznak. 

Abban, hogy az órai feldolgozás milyen módon valósul meg, az, hogy az érzékenyítés valóban meg-

történjen, s a tananyagok bővítése ne csak egy teljesített mennyiségi mutató legyen, esetleg pont az 

ellenkező hatást, ellenérzést kiváltva mind a pedagógusok, mind a diákok, s szüleik körében, a tanár 

felelőssége nagy fokú. 



17 

Ilyen feladatra nincsenek a pedagógusok kellően felkészülve sem módszertanilag, sem tárgyi isme-

reteiket tekintve. Természetesen ez nem a jelen tananyagfejlesztés, hanem a későbbiekben a tanár-

továbbképzések, módszertani segédanyagok előállításának feladata lesz. 

Nem lehet az a célja e fejlesztésnek, hogy mennyiségileg minél több helyen jelenjen a meg a ci-

gány/roma szó, illetve a népességre vonatkozó tartalmak, inkább balanszírozni kellene az ésszerű-

ség és a szakszerűség, a jogos érdekképviselet és reprezentáció, illetve a megjelenés valós társadal-

mi, közbeszédbeli hatása között. 

Nagyon fontos volna a földrajz tananyagokban itt-ott megjelenő nemzetiség/etnikum fogalomrend-

szer helyretétele, különösen a cigányság vonatkozásában. Ezt valószínűleg más tantárgyi anyagok-

kal összehangoltan kellene megvalósítani. Egységesen kellene kezelni azt a fogalomrendszert, mit 

tekintünk nemzetiségnek (nemzeti kisebbségnek) és etnikumnak, s a cigány népességet ez alapján 

hova soroljuk. Ebben a kérdésben az egyes tankönyvcsaládok szerzői között, de még egy tankönyv-

család egyes elemi tekintetében sincs egységes megközelítés. 

 

 

MŰVÉSZETEK 

Ének-zene  

A zenén keresztül lehet a legkönnyebben ismertetni új tananyagot a cigány/roma, más nemzetek, 

nemzetiségek dalaiból, kultúrájából úgy, hogy az ne legyen erőltetett és a pozitív elfogadást erősítse 

(pl. felvételek a cigányzenekartól). 

Szükséges eszközök, területek: dalok, zenék, felvételek, források, szövegek, digitális tananyagok, 

képek, hangszerek (autentikus cigány/roma hangszerek), játékok. 

 

Sajnos azzal sem él ma a tankönyvek jelentős része, amivel az oktatásban a legegyszerűbben és 

szinte "láthatatlan" módon lehetne a cigány/roma közösség és más népek, nemzetek ismeretét, elfo-

gadását, a multikulturalizmust erősíteni úgy, hogy a különböző kultúrákból pozitív kontextusban 

jelenjenek meg ismeretek. 

Azon kívül, hogy sok tankönyvben még jelét sem lehetett látni a cigány/roma kultúra megjeleníté-

sének, teljesen érthetetlen az, hogy olyan tankönyvi tartalmaknál sem jelenik meg adat, ismeret arra 

vonatkozóan, hogy ezeknek cigány, roma kötődésük is van, amelyek saját műveltségünkkel kapcso-

latosak, szinte már a köztudatban is elterjedt tények, a cigány kultúrához kötődő zenei jelenségek 

(ilyenek például a verbunk, a magyar nóta, az egyes hangszereknél,  népdaloknál, zeneszerzők élet-

útjaiban, szerzeményeiben rejlő információk). 

Az is érthetetlen és kifogásolandó, ha egy közismert, a társadalom részéről kedvelt cigány/roma 

előadóművész életével, munkásságával példálózik a tankönyv, miért nem tűntetik fel, hogy ő a ci-

gány/roma közösség tagja, főként, ha egyéb információs, média területen olvasható róla leírás. 
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Ami pozitív megállapítása az ének-zene tankönyvek elemzésének, hogy negatív kontextusban, di-

rekt módon nem található a cigány, roma népességre vonatkozó információ, tartalom a tankönyvek-

ben.  

Magában a tankönyvi tartalmakban – különösen az általános iskola felsős könyveiben –érezhető 

váltás a zenetörténet ismereteinél, ami nem igazán érthető (5-6-7. osztály). Zenetörténeti korszakok 

előzik meg egymást többször is. Ám amíg a gyerekeket nem ismertetjük meg a korszak zenetörténe-

ti sajátosságaival, nem lehet a hangszeres zene példáit megmutatni. Nem tudja a tanuló, hogy hová 

tegye ezeket az ismereteket, és így egyfajta adathalmazként jelenik meg a számára. Az elmélyülés 

és a zene, a zeneszerző megfelelő korszakba helyezése nehezebbé válik, így az információmennyi-

ség nő csak meg, a minőség és érzelmi töltődés rovására.  

 

Vizuális kultúra  

Az átvizsgált könyvekben a főbb tematikus tartalmi elemeken kívül nem jelennek meg cigány/roma 

tartalmak, általánosabban a nemzetiségeket bemutató tudástartalmak. A nemzeti öntudat, valamint a 

kulturális sokszínűség globális szinten (az adott tematikához szorosan kapcsolódva) jelenik csak 

meg.  

Az 1-5 évfolyamos könyvek struktúrájukat tekintve eklektikusabbak. Kevésbé fókuszálnak az adott 

korosztályra, valamint a gyakorlati feladatok nem minden esetben teszik lehetővé a fiatalok azono-

sulását az adott feladathoz.  

Olyan információhalmazt, és gyakorlati feladatokat tartalmaznak a tankönyvek, amelyek inkább 

eltávolítják a tanulót a művészettől és annak szeretetétől, mint közelítenék ehhez.  

Kevés kapcsolódási pont van a kor aktualitásaival, ami elősegítené a múlt megértését.  

A feladatok inkább meghatározóak, mint kibontakozóak. Számos esetben olyan tudást, ismeretet 

feltételeznek, ami nem várható el az adott korosztálytól, és ezért kevés pozitív élmény éri a tanuló-

kat.  

A tankönyvek felépítése számos helyen ugyan nem teszi lehetővé a cigány/roma tartalmak megjele-

nítését, mivel az kontraproduktív hatást eredményezne, de pl. a hagyományok megjelenítésénél erre 

lehetőség lenne. A szemléltető ábrák, valamint feladatok néhány esetben túlságosan absztraktak. Az 

adott korosztályt figyelembe véve nehezen alkalmazható területeik is vannak. Több helyen visszaté-

rő elem a hagyományok szűk szeletének ábrázolása. Ezek lehetőséget kínálnak a kulturális sokszí-

nűség ábrázolására, és az ezekről való diskurzusra. Továbbá számos cigány népmese (akár hangos 

könyv formájában is) beilleszthető a tematikába. Egy rajz, vagy szobor közös készítése közben a 

gyerek észrevétlenül is azonosulhat számos kultúrával, amit beilleszt a személyiségébe, ami az előí-

téleteit is csökkentheti.  

A kortárs cigány/roma képzőművészet nemzetközi szinten is jelen van. Az elmúlt évtizedek képző-

művészetében jelen levő alkotóművészek olyan színtereken jelenhettek meg, mint a Velencei művé-

szeti (2007) biennálé, ahol külön pavilont kaptak. Ha csak a nemzetközi színteret vesszük tekintet-

be, akkor Otto Mueller, vagy SergePoliakoff a világhírű mesterek köréhez tartoztak. Magyarorszá-

gon az 1960-as, ’70-es években jelentek meg olyan képzett professzionális művészek, mint Péli 

Tamás, Szentandrássy István és autodidakta alkotók is nagy számban, mint Balázs János (a későbbi 

évtizedek nemzetközileg is elismert alkotóiról nem is beszélve). A naiv, természetközeli ábrázolás-
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tól (ami nagyon jól jeleníti meg a cigány/roma népi kultúrát), egészen az absztrakt expresszioniz-

musig (Oláh Jolán, Balázs János) alkottak roma, származású művészek.  

Fontos annak megjelenítése, hogy Magyarországon számos közösség él, és hogy mindenki számára 

fontos összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, szokások és ünnepek, az ezekkel való azonosu-

lás, és hogy számos kisebbség is él hazánkban, amelyek kultúrája az ország kultúráját gazdagítja. 

 

Szakiskolai közismereti tankönyvek elemzése 

A szakiskolákat gyakran hátrányokat hordozó, alacsony presztízsű intézménynek tekintik mind a 

köznevelés szakemberei, mind pedig a közvélemény. Akik itt dolgoznak, tudják, hogy esélyt, lehe-

tőséget adhatnak az ott tanuló gyerekeknek a felemelkedésre, a kitörésre. A közismereti tantárgyak 

óraszámainak erőteljes csökkenése viszont nem segíti ebbéli törekvéseiket. Ezért is fontos, hogy 

milyen tankönyvet adnak a tanulók kezébe. 

 

A magyarországi cigányság megjelenése a vizsgált szakiskolai tankönyvekben 

A vizsgált tankönyvek erősségei: 

 Ha a tananyag forrásait tekintjük át, a szerzők alapos és elismerésre méltó munkát végeztek. 

Kemény István, Janky Béla, Lengyel László, Kertesi Gábor, Szalai Júlia hitelesen tudnak 

megszólalni ebben a témában, mérték- és mérvadók. 

 Ha a témaköröket vesszük számba, újra dicséret illeti őket. Történelem, társadalmi helyzet, 

irodalom, képzőművészet, zene, sport, emberi jogok területén sokféleképpen, különböző 

módon próbálják körbejárni a témát. 

 Ha a diagramok és térképek megjelenítését nézzük, azok végre kellő méretűek, az adatok le-

olvashatók. 

 Ha a szemelvények kiválasztását értékeljük, azok nagyon jók, a szakiskolai tanulók számára 

befogadhatók. 

 Felismertetik a tanulókkal, hogy a szegregált oktatás törvény- és emberellenes is egyben. 

Ezek a vizsgált könyvek erősségei. 

A vizsgált tankönyvek gyengeségei:  

 Társadalomismeret tantárgyból három alkalommal jelenik meg szinte szó szerinti ismétléssel a rendszerváltás 

utáni helyzet. A 10. osztályos tankönyv A cigányok (romák) helyzete tananyagegységét javasoljuk átemelni 9. 

osztályba, ahol a nemzetiségek témakörbe beleillene. Nem mozaikszerű tudást kapnának ez esetben a tanulók. 

Az őshazáról vitatkozzanak a tudósok, ennél sokkal fontosabb lenne a magyarországi történetük az őshaza és a 

Kádár-korszak közöttA multimédiás taneszköz sajnos nem hozzáférhető interneten, ezért a leg-

több intézményben esélyük sincs a tanulóknak, hogy használják azoket. 

A szerzők nagy gonddal válogatták össze az anyagot, de gyakran fordult elő, hogy azok nem a meg-

felelő szövegkörnyezetbe kerültek. 

Összegzés 

A tankönyvek vizsgálata alapján kirajzolódó kép jelenleg semmiképpen sem megnyugtató. 

Vizsgálatuk egyértelműek kimutatta, hogy a tankönyvek cigányokra/ romákra vonatkozó tartalma 

több szempontból további átdolgozásra, kiegészítésre szorul. 
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 A jelenleg érvényes jogszabályi előírások és elvárások a nemzetiségekre vonatkozó ismere-

teket illetően nincsenek egymással szinkronban, ezért a vizsgált tankönyvek fejlesztői a jog-

szabályok és tartalmi szabályozók előírásait is nagyon változó módon értelmezik.  

 A vizsgált tankönyvek többségben az adott tantárgyhoz kapcsolódóan nem tartalmaznak 

nemzetiségekre vonatkozó tudáselemeket, így a cigány/roma közösségekre vonatkozóan 

sincs kötelező előírás. 

 A vizsgált tankönyvek, munkafüzetek többségében (a 258 db tankönyvből 195 db tan-

könyvben) a cigány/roma közösségekre vagy a cigány/roma közösségek tagjaira vonatkozó 

tartalom egyszer sem szerepel, sem szövegesen, sem képi megjelenítés által.  

 A tankönyvvizsgálók a cigány/roma tartalommal nem rendelkező tankönyvek 72 %-ába 

(195-ből 141 tankönyvbe) beilleszthetőnek vélik a hiányzó tartalmat. 

 A cigány/roma közösségekre vonatkozó tartalommal rendelkező tankönyvek is gyakran tar-

talmaznak funkció nélküli, ill. sztereotipizálásra alkalmas ismereteket vagy képeket. 

 A vizsgált közösségre vonatkozó ismeretek minősége is vitatható: lehet-e, szabad-e egy ösz-

szességében negatívan megítélt népcsoportról olyan korpuszokat a tankönyvekbe emelni, 

amelyek feldolgozáshoz segítséget nem adunk? Ezzel nő a veszélye annak, hogy a már meg-

lévő negatív értékítéletek megerősítését segítjük elő.  

 Vannak olyan tananyagegységek, ahol indokoltnak látjuk olyan cigányokra/romákra vonat-

kozó tartalmak szerepeltetését, amelyekkel hozzá tudunk járulni a társadalmi párbeszédhez, 

az előítéletek csökkentéséhez, egy nyitottabb társadalom kialakulásához.  

 A taneszközök a kerettantervi követelményeknek megfelelően a történelemkönyvekben 

megjelenítik pl.: az integráció és társadalmi egyenlőtlenségek kérdéskörét, de nem minden 

esetben támogatják hatékonyan a közösségek elfogadását, köszönhetően az olykor sztereotip 

és hiányos tartalmaknak. 

Célszerű figyelembe vennünk, hogy a megjelenített nemzetiségi, ezen belül is a cigány/roma nem-

zetiségre, közösségekre vonatkozó tartalmak egyrészt a gyerekek által a közvetlen valóságban szer-

zett tapasztalataira épüljenek – a sztereotípiák, előítéletek lebontására egyik leginkább alkalmas 

módszer lehet ez –, másrészt ezek ne a különbözőséget (és ez által az oppozíciót), hanem sokkal 

inkább a sokszínűséget hangsúlyozzák, és vigyék közelebb a tanulókat az interkulturális szemlélet-

hez. 

A megkérdezett egyetemi tanárok és tekintélyes szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy ha a 

cigány, roma népesség csupán társadalmi problémák elszenvedőjeként jelenik meg, nemcsak az 

együttérzést ébreszti fel, hanem az előítéletek erősödéséhez is hozzájárul. Ezt föltétlenül el kell ke-

rülni, s ennek fontos módja lehet, ha kulturális értékekkel is megismerkednek a tanulók – ennek is 

egyik módja az interkulturális szemlélet erősítése. 

Összességében a kérdezett szakemberek fontosnak találják a cigány/roma népesség kultúrá-

jának hangsúlyos megjelentetését a közoktatás általános formáiban és színterein – elsősorban azon-

ban az óvodai nevelésben. A felsőoktatásban is kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak a kérdéskör 

alaposabb megismerésének és ismertetésének. Külön kiemelik ezt a pedagógusképzés minden szint-

jén, hiszen az itt képzett szakembereknek – függetlenül leendő alkalmazásuk helyszíneitől – a fele-

lőssége ennek a népcsoportnak megismerése és megismertetése a tanulókkal.  
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