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1. Elméleti és módszertani alapvetések  

 

Régi alapelv, hogy az új tankönyvek megírásakor a tankönyvszerzők – 
persze a szigorú tantervi szempontokra támaszkodva (lásd pl. a NAT-

előírásokra, kerettantervi modulokra épülő új tankönyvek) a tananyag 

kiválasztásánál a történetiséget, a hagyományokat tartják legfőképpen 
szem előtt. A tantárgytörténet, a tankönyvi tudástörténet tehát 

elengedhetetlenül fontos minden új tankönyv megírásakor. Hosszú idő 

telik el addig, amíg a „régi kell-ből van lesz”. Valamikor valaki eldönti azt, 

hogy Catullus versei, Balassi Bálint költészete, Károly Róbert (I. Károly) 
aranyforintja, a visegrádi királytalálkozó, Mátyás reneszánsz udvara, a 

mohácsi vész vagy Széchenyi és Kossuth vitája fontos téma, fontos 

tananyag. Így ezek az események, témák bekerülnek a közoktatás 
tananyagába és a tankönyvekbe.  

 

A tanítás és a tankönyvírás ugyanakkor számos nehézséggel szembesül. 
Az iskolán kívüli világból melyek azok a kulturális – tudományos, jogi, 

művelődési stb. – szempontok, melyeknek a tananyagba történő 
beemelése szintén fontos? Ha másért nem, azért, hogy azt, amit tanítok, 

a gyermek számára motiváló értékű legyen. Persze, hosszú idő telik el 
addig, amíg a „mai kell-ből van” lesz. Hosszú idő telik el addig, amíg a 

nyelvtan esetében a szociolingvisztikai szemléletmód vagy a történelem 
tantárgy esetében a nőtörténetből, a környezettörténetből vagy a 

multikulturális-interetnikus viszonyok történetéből bármi szervesen beépül 
a tankönyvekbe.  

 
A kutatás célja a hazai tankönyvek és segédanyagok vizsgálata a Kárpát-

medencei interetnikus viszonyok és a multikulturális nevelés 
lehetőségének szempontjából. A tankönyvek és segédanyagok tartalmi 

elemzése hozzájárul ahhoz, hogy részletes képet kapjunk arról, hogy a 
hazai tankönyvekben milyen arányban jelennek meg a határon túli 

magyar nyelvterületek, illetve a magyarországi nemzetiségek nyelvi, 

kulturális, történelmi, néprajzi vonatkozásban. A kutatás továbbá lehetővé 
teszi, hogy a tankönyvekben megtalálható tartalmakat a kerettantervben 

megadott tematikai egységekben szereplő ismeretekhez, fejlesztési 

területekhez kapcsoljuk. A tantárgyak és tankönyvek szerinti 

gyorselemzés hozzájárul a téma újragondolásához, az egyes 

hiányterületek feltárásához, valamint új tananyagok fejlesztéséhez 

háttéranyagként szolgál.  

 

Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy jelen írásunk 

elsősorban az anyaggyűjtésre összpontosít. Célunk a 

magyar nyelv és irodalom, a történelem, a hon- és 
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népismeret, a földrajz tankönyvek és segédkönyvek multikulturális és 

interetnikus viszonyainak vizsgálata. Az egyes tantárgyak 

tantárgyspecifikus jellemzői miatt az egyes vizsgálati szempontok 
kifejtésénél dolgozatunk nem törekszik teljességre. Az egyenetlenség oka 

az egyes tankönyvek sajátos tartalmi, didaktikai, szerkezeti felépítése. 

Másrészt mivel felmenő rendszerben jelennek meg az új 
tankönyvsorozatok – jelenleg nem áll rendelkezésre az összes 

engedélyezett és a NAT 2012 előírásainak és kerettantervi moduljainak 

megfelelő tankönyv.  

 
Dolgozatunk három tartalmi egységből áll: „A kerettanterv elemzése’ című 

fejezetben a magyar nyelv és irodalom, a történelem, valamint a földrajz 

kerettanterv témánk szempontjából releváns témaköreit elemezzük.  
A második tartalmi egység a multikulturális és interetnikus viszonyok 

tankönyvi illusztrációvizsgálata. A magyar nyelv és irodalom tárgy 

esetében az összes rendelkezésre álló tankönyv illusztrációinak 
gyakoriságát és didaktikai funkcióját összegezzük. A történelem tantárgy 

esetében a képi illusztrációkat vesszük górcső alá, különösen Molnár-
Kovács Zsófia kategóriarendszerét felhasználva az ember, - esemény, - 

eszköz/tárgy, - helyszín/épület, - valamint címer/érmeábrázolás sűrűségét 
tekintjük át és hasonlítjuk össze a párhuzamosan futó 6. osztályos 

történelemtankönyvekben. Áttekintettük az Apáczai Kiadó 5–6. osztályos 
hon- és népismereti tankönyvének illusztrációit is.  

Vizsgálatunkban eltekintünk attól, hogy: 
1. egyrészt az adott tankönyv témánk szempontjából releváns 

illusztrációit a tankönyvben szereplő összes illusztrációhoz 
viszonyítva elemezzük;  

2. másrészt nem törekszünk a 6. és 12. évfolyam között minden 
forgalomban lévő tankönyv összes vonatkozó képi ábrázolásának 

teljes körű komparatisztikájára.  
A földrajz tantárgy tankönyveinek képanyaga nem vethető egybe az 

előbbi tárgyak illusztráló anyagával, ennek vizsgálatától természetesen el 

kell tekintenünk. A természet- és gazdaságföldrajz témájú tananyagok 
képanyaga informatív jellegű, a tantárgy részét képezi, többségében 

kartográfiai ábrázolás. A gazdaságföldrajzi képanyagok többnyire 

grafikonok, diagramok, időnként térképek. A társadalomföldrajz 

képanyaga a kartográfiai ábrázolásokon kívül illusztratív jellegű 

fényképeket, képmontázsokat is tartalmazhat. A földrajz tananyagok 

jellegzetesen kizárólag a képi ábrázolással együtt tehetők érthetővé, 

megfoghatóvá, átláthatóvá, ezért a földrajzi képanyagok 

vizsgálata valójában nem illusztrációvizsgálat, mert a 
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képanyag nem egyszerű illusztráció. A földrajzkönyvekben és -

munkafüzetekben szereplő képanyag elsősorban tartalomvizsgálat. 

A harmadik fejezet a multikulturális és interetnikus viszonyok tankönyvi 
tartalomelemzése. Itt elsősorban a tankönyv tantárgyspecifikus, 

hagyományos történeti tartalomelemzésére kerül sor. A tartalomelemzés 

során a tankönyv szövegkorpuszát és térképábrázolásait elemezzük. Az 
interetnikus viszonylat tankönyvi elemzésekor az egymás mellett élő 

népek viszonyának objektív, előítéletmentes tankönyvírói 

interpretálásának vizsgálatára összpontosítunk néhány tantárgyi példa 

esetében, valamint a teljesség igénye nélkül igyekszünk néhány tantárgyi 
jó gyakorlat bemutatására. A fogalomhasználatban az egyes tantárgyak 

sajátos szakmai és szakdidaktikai szókészletét alkalmazzuk. 

Hangsúlyozzuk, hogy itt sem vállalkozunk arra, hogy minden forgalomban 
lévő hazai tankönyvben a román, szlovák, horvát, német és cigány 

kisebbség összes megjelenítését annak teljességében vegyük górcső alá.  

 
Kutatásunk korpusza a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő, 

használatban lévő tankönyvek. (Tankönyvjegyzék 2015.). Az elemzéshez, 
a tankönyvrendelési adatok alapján a három leginkább használatban lévő 

tankönyvcsalád tagjait vizsgáltuk, az interneten is elérhető kísérleti 
tankönyveket, az Apáczai Kiadó és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

forgalomban lévő tankönyveit. Ezek között szerepelhetnek olyan 
tankönyvek is, amelyek a tankönyvek felmenő rendszerben történő 

bevezetése miatt nem felelnek meg a NAT 2012-es előírásainak. A vizsgált 
tankönyvek listáját a háttértanulmány irodalomjegyzékében adjuk meg.  

 
A jó gyakorlatok jegyzékébe javasolt anyagrészeket, feladatokat, 

megoldásokat stb. pirossal emeltük ki.  
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2. A kerettanterv elemzése 

 

2.1. Magyar nyelv 
 

A kerettanterv elsősorban a demokráciára való nevelés és a nemzeti 

öntudat kialakításán belül jeleníti meg a határon túli magyarsággal és a 
magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos kérdéseket. A témát 

alapvetően két szempontból dolgozza fel. Egyrészt az önálló, másrészt a 

közösségi identitás kialakításának igénye jelenik meg a dokumentumban. 

A kerettanterv célja, hogy az iskolában az irodalmi műveken és egyéb 
művészeti alkotásokon keresztül a diákok megtapasztalják, hogy „a 

Kárpát-medencében együtt élő különböző népek miként gazdagították a 

magyar kultúrát, és kölcsönösen miként járultak hozzá egymás és saját 
kultúrájuk sokszínűségéhez, fennmaradásához” (Kerettanterv az általános 

iskola 5–8. évfolyamára). 

 
A vizsgált téma az 5–6. évfolyamon a Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása, valamint A nyelv szerkezete című tematikus 
egység részeként jelenik meg. A beszéddel kapcsolatos ismeretek és 

követelmények között szerepel a magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 
tanítása, amelyet a dokumentum a nemzeti identitás erősítésével kapcsol 

össze. A két terület együttes megjelenésének nagy hagyománya van az 
anyanyelvi nevelésben, hiszen évtizedek óta kiemelt jelentőségű a Szép 

magyar beszéd verseny, amely lehetőséget biztosít a magyar hangzó 
szöveg esztétikai élményként való megtapasztalása mellett a 

magyarságtudat erősítésére is. Ebben a tematikus egységben szerepel a 
nyelvjárási változatok sztenderd kiejtéstől való eltérésének felismerése is, 

amely témakörhöz a nyelvi stigmatizáció fogalma rendelhető (Pléh 2003). 
A diákok a nyelvi másság elfogadásával egyben a határon túli magyarok, 

valamint a nemzetiségek nyelvjárási beszédéhez való pozitív attitűdjüket 
is erősítik. Szintén ez a fejlesztési terület jelenik meg A nyelv szerkezete 

tematikus egységben, ahol a diákok saját nyelvváltozatuk sztenderdtől 

való hangtani eltéréseit figyelhetik meg, ezzel is erősítve a nyelvi identitás 
alakítását. 

 

A 7–8. évfolyamon szintén két tematikus egységben szerepel a vizsgált 

téma. Az egyik a már említett Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése 

és alkotása, a másik a Nyelv állandósága és változása. Az első 

témakörben a fentebb bemutatott szempontok érvényesülnek, mind 

az ismertek, mind pedig a követelmények terén. A Nyelv 

állandósága és változása témakörben azonban már 

nemcsak a hangok szintjén találkozhatunk a kutatási 

területhez kapcsolódó fogalmakkal. A vizsgált téma 
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két nézőpontból jelenik meg ebben az egységben: a kerettanterv felhívja 

a figyelmet a regionális nyelvhasználat sajátosságaira, majd a 

Magyarországon élő nemzetiségek nyelvének jellemzőire. Mindkét 
témakör alkalmas a pozitív nyelvi attitűd kialakítására, valamint az 

interetnikus viszonyok bemutatására a nyelvhasználati sajátosságokon 

keresztül. 
Míg az 5–8. évfolyamon az interetnikus viszonyok elsősorban indirekt 

módon jelennek meg, addig a 9–12. évfolyamon a téma direkt tanításával 

is találkozhatunk. Bár a 9–10. évfolyamon leginkább a leíró nyelvtan 

tanítása érvényesül, a 11–12. évfolyamon megjelenik a Nyelv és 
társadalom című tematikus egység, amely számos, a vizsgált témához 

kapcsolódó fogalmat tisztáz. Kiemelten foglalkozik a nyelvi sokszínűség és 

tolerancia kérdéskörével, valamint bemutatja nyelvünk helyzetét, a 
határon túl és a hazánkban élő nemzetiségek nyelvhasználatát egyaránt. 

A témát olyan nyelvészeti fogalmakkal kapcsolja össze, mint például a 

nyelvi tervezés, a nyelvművelés és a nyelvi norma (Kerettanterv a 
gimnáziumok 9–12. évfolyama számára). Mivel a tankönyvekben is 

leginkább ezekben a fejezetekben jelennek meg az interetnikus 
viszonyokhoz, multikulturalitáshoz kapcsolódó fogalmak, ezért a 

továbbiakban a kijelölt tankönyvekben és segédanyagokban a Nyelv és 
társadalom tematikus egységhez kapcsolódó tankönyvi leckéket 

elemezzük részletesebben. 
 

2.2. Irodalom 
 

Az irodalom kerettanterv bevezető szövege is nagy hangsúlyt fektet a 
demokráciára való nevelésre, a nemzeti öntudat kialakítására. A 

dokumentum szerint az irodalmi művek olvasása és értelmezése 
támogatja az olyan traumák feldolgozását, mint például a történelem 

során megélt etnikai, nemzetiségi alapú üldözések, kitelepítések, amelyek 
kulturális veszteséggel is jártak. Ezen események alapvetően 

befolyásolták Magyarország és a Kárpát-medence interetnikus viszonyait, 

a téma szempontjából ezért különösen fontos a különböző szempontú 
narrációk megismerése a diákok számára, valamint a magyar irodalom 

önálló egységként és az európai irodalom szerves részeként való 

értelmezése. 

 

Az 5–6. évfolyamon három témakörben jelenik meg a vizsgált téma. 

Ezeken az évfolyamokon megjelenő irodalmi művek elsősorban a 

régió, a lakóhely kultúrájának feltárására alkalmasak. Fontos, 

hogy a kisdiákok megismerkedjenek lakóhelyük népi és 

irodalmi hagyományaival, felkeressenek különböző 

múzeumokat, ismerkedjenek a nemzetiségi 
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irodalommal, és mindezt önálló, aktív tanulási folyamatban tegyék. Ez a 

témakör alapvetően az ötödik évfolyamon jelenik meg, amely nem része a 

vizsgálatnak, ezért erre jelenleg nem hozhatunk példát. Szintén az ötödik 
évfolyamon jelenik meg a Mesék témaköre, melyben a magyar 

népmeséken és műmeséken kívül más nemzetiségek és népek meséivel is 

megismerkedhetnek a diákok. A vizsgált 6. évfolyamon elsősorban a 
Mondák, regék, balladák feldolgozásában találkozhatunk a témával.  

 

A 7–8. évfolyamon a kerettanterv továbbra is elsősorban a regionális 

kultúra megismerésére összpontosít, valamint a felvilágosodás és a 
romantika korának bemutatásával megjelenik a magyar nemzettudat 

kialakulásának folyamata is. Ezeken az évfolyamokon csupán a szerzők 

életrajzában jelennek meg határon túli magyar helységnevek vagy 
földrajzi nevek, de alapvetően indirekt módon történik a téma tanítása. Ez 

azért is lehetséges, mert az általános iskolai évfolyamokon nem kizárólag 

a történeti szemléletű irodalomtanítás érvényesül, hanem a műfajok, 
témák szerinti műértelmezés, így a történelem, a politika irodalomra 

gyakorolt hatása majd a középiskolai évfolyamokon jelenik meg. A 
vizsgált téma direkt módú tanítása egyedül a Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó 8. évfolyamos tankönyvében van jelen, amit a 
későbbiekben részletesen is elemezni fogunk. 

 
A 9–10. évfolyamon jelentőssé válik a magyar és az európai irodalom 

összekapcsolásának felismerése, és így a nemzeti, valamint az európai 
identitás erősítése. A reformkori, romantikus szövegek a hazafiasság, az 

egyéni és nemzeti-közösségi problémakörök feltárására alkalmasak. Az 
irodalomtörténeti szemléletmód miatt a művekben megjelenő történelmi, 

nemzeti narráció körülbelül az 1900-as évek elejéig követi nyomon 
Magyarország történetét. 

 
A három vizsgált tankönyvcsalád a 9–10. évfolyamon tárgyalt magyar 

irodalmi életet egy egységként kezeli. A történelmi Magyarország írói, 

költői származásukat tekintve igen sokszínűek. Gyakorlatilag a Nyugat 
folyóirat megszűnéséig természetesnek számít, hogy egy magyar szerző 

egyben valamelyik korabeli magyarországi nemzetiségnek is tagja, vagy 

kultúrájában, hagyományaiban valamelyik magyar nyelvjárási területhez 

köthető. Jellemzően ezek a szerzők kétnyelvűek, hiszen saját 

nemzetiségük nyelvét vagy közösségük nyelvváltozatát egyaránt 

elsajátítják, néha még az is előfordulhat, hogy nem magyar 

anyanyelvűek (pl.: Janus Pannonius, Zrínyi Miklós). Az ilyen 

szerzőkről mindhárom tankönyv csupán születési 

helyüket adja meg, esetleg nyelvhasználatuk 

jellegzetességéről közöl némi információt, de nem 
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emeli ki azt a tényt, hogy Magyarország csak a romantika korában 

igyekszik egynyelvű, kulturálisan egységes nemzetté válni. Ezt a 

gondolatot azért lenne érdemes erősíteni, mert így egyértelművé válna a 
Kárpát-medencei népek összetartozása, könnyítené a közös kulturális 

gyökerek felfedezését, erősítené a Kárpát-medencei, európai közösséghez 

való tartozás érzését, és fejlesztené a toleranciát. 
 

A 11–12. évfolyamon történik a vizsgált téma direkt tanítása, mind 

irodalomtörténeti, mind tematikus szempontból. Két témakör dolgozza fel 

leginkább a vizsgált témát: a Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti 
tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából és a 

Regionális kultúra. Mindkét témakör lehetőséget ad arra, hogy a tanár 

több irodalmi művet is szabadon válasszon, így valóban saját 
csoportjához, az iskola helyének kultúrájához tudja kapcsolni az irodalmi 

műveket. Ezeknek a témaköröknek kifejezetten célja, hogy a diákok 

megismerjék a 20–21. század irodalmát, azon belül is a határon túli és 
emigráns irodalmat; valamint a környezetükben élő nemzetiségek 

szövegeivel is elemző módon találkozhassanak, képet kapva 
világnézetükről, hagyományaikról. 

 
A II. világháború utáni magyar irodalmi élet és párbeszéd leginkább a 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tankönyveiben vizsgálható, hiszen az 
Apáczai Kiadó és az OFI sem rendelkezik 12. osztályos tankönyvvel, ahol 

a téma, a kronologikus szemléletű irodalomtanítás miatt, direkt módon 
jelenne meg. További probléma, hogy a rendelkezésünkre álló egyetlen 

12.-es irodalomkönyv nem felel meg a 2012-es NAT előírásainak. Pethőné 
Nagy Csilla három csoportba sorolja a II. világháború után alkotó magyar 

szerzőket. A mai magyarországi szerzőket leginkább kortárs íróként 
nevezi, a szórványmagyarság szerzői határon túli íróként jelennek meg a 

tankönyvekben, míg a külföldre települt magyar szerzőket az emigráns 
írókhoz sorolja. Hasonló megnevezések szerepelnek, bár nem a téma 

direkt feldolgozásánál, a másik két tankönyvcsaládban is.  

 
2.3. Történelem  

 

Az általános iskolák 5-8. évfolyamai számára megalkotott Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek című kerettanterv az alábbiakban tér 

ki a nemzetiségekre, biztosítva ezáltal azt, hogy a ráépülő választható 

tankönyvekben az interetnikus és multikulturális viszonyok 

megjelenjenek. 

Már a vizsgált kerettanterv bevezetőjében megjelennek 

olyan szószerkezetek, amelyek a nemzetiségek 

bemutatására is érvényesek/értelmezhetőek 
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lehetnek, mint pl.: „kölcsönös függésünk”; az „európai kultúrák, de 

leginkább határainkon inneni és túli nemzeti értékeink megbecsülése” 

vagy az „egymás kölcsönös elfogadása”, továbbá „Kiemelt cél annak 
érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb 

nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is.”1 

 
A nemzetiségek téma először A magyarság történetének kezdetei és az 

Árpádok kora c. tematikai egységben jelenik meg, a tatárjárás, az ország 

újjáépítése a tatárjárás után, IV. Béla, a második honalapító, illetve 

kisebbség, többség témájával együttesen/társítva.2 Ugyanehhez a 
tematikus egységhez tartozó fogalmak és adatok között találjuk a törzs, 

nemzetség (tatár és) kun kifejezéseket, amelyek utalni engednek a 

korszak interetnikus és multikulturális viszonyaira.  
 

A címben megadott téma egyébként a magyar történelemben leginkább a 

kora újkorban releváns, ennek megfelelően elsőként a kerettanterv 
Magyarország a kora újkorban c. tematikai egységében jelenik meg az 

alább megjelölt témában: „Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek 
benépesítése. Kisebbség, többség, nemzetiségek.”3 Előzetes tudásként a 

kerettanterv a törökellenes harcok világát, a mohácsi csatát és a 
Hunyadiakat jelöli meg. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

között szerepel a következő, nemzetiségekkel kapcsolatban is 
értelmezhető célkitűzés: „A tanuló felismeri, hogy az ország 

közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a 
hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még 

egy vereség esetén is a behódolás helyett megegyezést eredményezhet.”4 
A kerettanterv a témához kapcsolódóan az alábbi fejlesztési 

követelményeket határozza meg: „Tájékozódás időben és térben: 
Történelmi térkép elemzése. (Pl. információk gyűjtése a három részre 

szakadt ország térképének segítségével, etnikai változások a XVIII. 
századi Magyarországban.)”5 A vizsgált tematikai egység az irodalommal 

és médiaismerettel történő kapcsolódási pontjai között Gárdonyi Géza Egri 

csillagok című regényét és Várkonyi Zoltán rendezésében a belőle készült 
filmet jelölte meg6, melyben köztudottan egy cigány nemzetiségű 

                                                            
1 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete  

Módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. mellékletének megfelelően.  

2. MELLÉKLET Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára.  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. 1. o.  
2 Uo. 10. o.  
3 Uo. 15.o.  
4 Uo. 14.o.  
5 Uo. 15. o.  
6 Uo. 14-15. o.  
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szereplővel is találkozunk. A történettel kapcsolatban alkalom nyílhat az 

adott nemzetiséget megjelenítő jellegzetes történelmi személy 

jellemzésére, a hozzá hasonló karakterek, társadalmi szereplők 
bemutatására. 

 

A tematikai egység tartalmi kulcsfogalmai között többek között a 
„társadalmi csoport” és a „nemzetiség” kifejezésekkel is találkozunk7. 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon c. 

tematikai egységen belül Az 1848-as forradalom. A szabadságharc 

fontosabb csatái és jeles szereplői, a többség és kisebbség összefogása 
című megjelölt témában az alábbi fejlesztési követelményt határozza meg 

a kerettanterv: „Példák gyűjtése szöveges források alapján a többségi és 

kisebbségi társadalom összefogására: A zsidó közösség szerepe a 
szabadságharc eseményeiben és az ezért kivetett kollektív hadisarc; a 

nemzetiségek szerepe.”8 Ennek a tematikai egységnek a megjelölt 

tartalmi kulcsfogalmai között találkozhatunk többek között az alábbi, 
nemzetiségeket bemutató témákkal is kapcsolatba hozható 

kulcsfogalmakkal: a többség és kisebbség összefogása, forradalom, 
felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, 

államszervezet, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, 
vallás, vallásüldözés.9 

 
Továbbá ugyanebben a tematikai egységben a Fogalmak, adatok címszó 

alatt fellelhetjük az alább meghatározott, nemzetiségekre is utalható 
fogalmakat és adatokat: polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, 

bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, 
reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős 

kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi 
törvény, a személyek között pedig megtaláljuk Jellasics horvát bán nevét. 
10 

Ami a 7-8. évfolyamot illeti, megfigyelhető, hogy a nemzeti 
azonosságtudatra és a hazafiságra való nevelés követelménye szerint a 

Trianon utáni magyar történelemben a határon túlra került magyarság 

sorsát az egész magyar nemzet múltjának és jelenének részeként 

tárgyalja.11  

 

                                                            
7 Uo. 15. o.  
8 Uo. 16. o.  
9 Uo. 17. o.  
10 Uo. 17. o.  
11 Uo. 18. o.  
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Az Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon című 

tematikai egység szintén foglalkozik a nemzetiségekkel. A tematikai 

egységen belül megjelölt kapcsolódó (a kiegyezést követő) témák: 
„Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése. Népek 

egymásra hatása, együttélése. Budapest világváros. Urbanizáció. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek helyzete. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek.”12 A megjelölt tartalmi (elsősorban 

gazdasági, közigazgatási és politikai) kulcsfogalmak között 

megtalálhatunk olyan vonatkozó definíciókat, mint társadalom, társadalmi 

csoport, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség vagy a vallás; a 
megjelölt fogalmak és adatok között pedig megjelenik a vallási 

egyenjogúság.13 

A következő három tematikai egység („A nagyhatalmak versengése és az 
első világháború; az Európa és a világ a két háború között valamint a 

Magyarország a két világháború között”) kulcsfogalmai között megjelenik 

a nemzetiség definíciója, általában olyan más kulcsfogalmakkal társítva, 
mint pl. életmód, város, nemzet, társadalmi csoport, identitás vagy a 

társadalmi mobilitás. Az utóbbi tematikai egység fogalmai és adatai között 
olvashatunk olyanokat, mint kormányzópolitikai antiszemitizmus, numerus 

clausus, konszolidáció, revízió, zsidótörvény. 
 

A második világháború című tematikai egység fogalmai és adatai között 
találkozhatunk a zsidóüldözés, a holokauszt, a roma/cigány népirtás, a 

gettó vagy a deportálás megjelölésével.  
A „migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség” már összeszokott 

definíciócsoportja a vallásüldözéssel és a vallásszabadsággal egyetemben 
legközelebb a Magyarország a második világháború végétől az 1956-os 

forradalom és szabadságharc leveréséig c. tematikai egység tartalmi 
kulcsfogalmai között köszön vissza. 

 
Miután a tanulók egyetemes történelemből megismerkednek a 

globalizációval és multikulturalizmussal, a Demokratikus viszonyok 

megteremtése és kiépítése Magyarországon című tematikai egységen 
belül, a Kisebbség, nemzetiség témájához kapcsolódóan vaktérképre 

tudják rajzolni a Kárpát-medence magyarok által lakott területeit, 

megismerik a jelenlegi magyarországi nemzetiségeket, a cigány (roma) 

népesség helyzetét, valamint a határon túli magyarság sorsát a 

rendszerváltozást követően. Ami a Kárpát-medencén kívüli magyarság 

helyzetét illeti, sorsukat úgy ismerhetik meg, hogy közben a valós 

és a fiktív elemeket a kritikai gondolkodás alkalmazásával 

                                                            
12 Uo. 22. o.  
13 Uo. 22. o.  
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megtanulják megkülönböztetni. Térben és időben történő tájékozódásuk 

fejlesztési követelménye, hogy az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és 

délvidéki magyarok életviszonyait össze tudják hasonlítani egymással és a 
hazai viszonyokkal, a jelentősebb határon túli magyarlakta településeket 

be tudják vaktérképen jelölni, illetve meg tudják azokat a 

területeket/országokat jelölni, ahol a Kárpát-medencén kívüli magyarság 
legnagyobb csoportjai élnek (Amerikai Egyesült Államok, Izrael.)  

 

A kerettantervben nem kifejezetten kapcsolódóan a nemzetiségekhez, de 

még találkozhatunk a társadalmi kirekesztés fogalmának megjelölésével 
is. 

A gimnáziumok 9–12. évfolyama számára készített Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek című kerettanterv minden, az 5–8. 
évfolyam számára előirányzott tematikai egységét és kulcs-, illetve 

alapfogalmát bővebben kifejtve jeleníti meg. Már a bevezetésben a 

következőket olvashatjuk: „Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a 
magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl. 

német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is. Nyitott, 
elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a 

kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli 
magyarság és a hazai nemzetiségek múltját és jelenét is –, különös 

tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre.”14 A tematikai 
egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között 

egymásra épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. 
évfolyamon is elvárásként jelennek meg. A Középkor tematikai egysége és 

több más ezt követő tematikai egység, pl. A világ és Európa a kora 
újkorban keretében is többek között olyan, rendszeresen visszatérő, 

egymással összefüggő tartalmi kulcsfogalom-együttesek rögzülhetnek és 
mélyülhetnek el a tanulók ismereteiben, mint a társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város15. Erre építve 

már igazán könnyedén megvalósíthatók a következő A magyarság 

története a kezdetektől 1490-ig című tematikai egység nevelési és 
fejlesztési céljai, mint pl. a korszak jelentős uralkodói politikai 

életpályájának megismerésén keresztül annak belátása, hogy hogy a több 

nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai régió egyik 

legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a 

környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével16. Természetesen a 

tartalmi kulcsfogalmak között ennél a tematikai egységnél is 

                                                            
14 3. MELLÉKLET Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára. 1. o.  
15 Uo. 18. o.  
16 Uo. 14. o.  
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szerepelnek a következők: társadalom, társadalmi csoport, identitás, 

társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, 

népességrobbanás, népességfogyás, migráció, életmód, város stb. A 
fogalmak, adatok címszó/kategória alatt már konkrétan szerepel a 

székely, szász és a kun kifejezés, a topográfia címszó alatt pedig a 

kerettanterv megjelöli Horvátországot, Erdélyt és Dalmáciát17. 
 

A következő, Magyarország a kora újkorban és a Felvilágosodás, 

forradalmak és a polgárosodás kora című tematikai egységekben a 

tartalmi kulcsfogalmak között menetrendszerűen megjelenik többek között 
a társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, etnikum fogalma18. Az utóbbi tematikai egység esetében pedig a 
fogalmak, adatok között megtalálhatjuk a nacionalizmust, az 

antiszemitizmust olyan egyéb fogalmak kíséretében, mint pl. az 

emancipáció vagy a liberalizmus, illetve a konzervativizmus.19 
Az újjáépítés kora Magyarországon című tematikai egységben jelenik meg 

a legkonkrétabban, leginkább körvonalazottan a nemzetiségek kérdése. A 
tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai meghatározzák, hogy a tanuló 

„látja, hogy a »magyar gondolat« és »szabad gondolat« szembenállása 
egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi 

ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanakkor e 
nemzetiségek/etnikumok (pl. német, zsidó) előbb a gazdasági 

fejlődésben, majd a politikai életben is fontos szerepet játszottak”. „A 
tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, 

nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a 
gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy 

Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a 
birodalmiságból fakadó problémák lényegét…”20. A tematikai egység témái 

között első helyen olvasható a „Népesség és természeti környezet: 
demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. Népesség, 

demográfia (vándorlás, migráció). Kisebbség, többség, nemzetiségek. A 

fejlesztési követelmények között az ismeretszerzés, tanulás címszó alatt 
pedig az is kiderül, hogy mindez statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból, pl. a korszakra vonatkozó demográfiai adatok elemzése, 

értékelése által történik. Szintén az ide tartozó fejlesztési követelmények 

között a tájékozódás térben és időben képessége/tevékenysége alatt 

elvárás a történelmi tér változásainak leolvasása különböző térképekről, 

pl. Magyarország etnikai összetételének, elemzése; vagy akár 

                                                            
17 Uo. 16. o.  
18 Uo. 21. o.  
19 Uo. 24. o. 
20 Uo. 24. o.  
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egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző információforrások alapján. 

(Pl. a népességmozgások irányainak megjelenítése.) Az ide tartozó 

tartalmi kulcsfogalmak közül természetesen nem hiányozhat a már 
máshol is megszokott/többször megjelölt „társadalom, társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzetiség…” stb. 
fogalomegyüttes. A fogalmak, adatok kategóriájában pedig 

elmaradhatatlan a Habsburgok által kezdeményezett/vezényelt 

betelepítés, betelepülés.21 

 
A Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon című 

tematikai egységben a kerettanterv kinyilvánítja, hogy a közös cél 

eredményezte a forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti 
egységet és összefogást. A tanuló „konkrét példák bemutatása 

segítségével belátja, hogy a modern Magyarország többféle etnikumból, 

nemzetiségből épült fel, és az átalakulásban a köznemesség mellett 
jelentős szerepet vállaltak a közéletből korábban kiszorított társadalmi 

rétegek (pl. a zsidó és német eredetű városi polgárság).”22A fejlesztési 
követelmények, ismeretszerzés és tanulás címszavai alatt lehetőségként 

jelöli meg a kerettanterv Pulszky Ferenc művét, ami alapján bemutatható 
a különböző etnikumok összefogása a közös cél érdekében23. Az ismeretek 

között találhatjuk a Kisebbség, többség, nemzetiségek kategóriájába 
tartozó nemzeti ébredést és a nemzetiségi kérdést. A szabadságharc 

története című ismeretkörben a Békék, háborúk, hadviselés-sel 
kapcsolatban a tanulóknak meg kell ismerniük a nemzetiségek (pl.: 

németek, szlávok, és különösen a zsidók) szerepét a Habsburg-udvarral 
szembeni harcokban. Helyet kap továbbá a zsidó közösség kiemelt 

részvétele és az ezért kirótt kollektív hadisarc. Kapcsolódó 
ismeretek/definíciók: Egyenlőség, emancipáció. Tartalmi kulcsfogalmak 

között a megszokottakat látjuk viszont: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség.24 

 
A 11-12. évfolyamok számára előírt kerettanterv bevezetőjéből 

megtudhatjuk, hogy „a témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális 

társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok társadalmi tapasztalataihoz. 

Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanulási 

folyamat gyakorlatközeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a 

diákok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az 

                                                            
21 Uo. 25-26. o.  
22 Uo. 27. o.  
23 Uo. 27. o.  
24 Uo. 28. o.  
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iskolában tanult eszményeknek, elveknek és fogalmi általánosításoknak. … 

Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, 

személyes élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek 
megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A 

tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési 

mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi 
gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben 

erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 

toleranciája és együttműködési készsége.”25 Ennek szellemében a 

kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon c. tematikus 
egységben a tanuló „látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország 

fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő 

szerepet játszott.” A fejlesztési követelmények, ismeretszerzés, tanulás 
címszavak alatt a szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom 

témájában a tanuló olyan tevékenységeket végez, mint példákat gyűjt a 

szabadságharcot követő megtorlás és üldöztetés magyar, valamint más 
nemzetiségű áldozatairól, formáiról, eszközeiről, méretéről. (Pl. a lengyel, 

olasz és német származású honvéd tisztek kivégzése, a hazai zsidó 
közösségekre kirótt hadisarc.). A témák között megjelenik a nemzetiségi 

kérdés alakulása, a zsidó emancipáció a szegregációval és a 
bűnbakkereséssel együtt. Kritikai gondolkodás alkalmazásával ír elő 

megvalósítani olyan tevékenységeket, mint pl.: feltevések 
megfogalmazása egyes jelenségek hátteréről, feltételeiről, okairól. A 

tartalmi kulcsfogalmak között a megszokottakat olvashatjuk, a fogalmak 
és adatok között pedig megjelenik a nemzetiségi törvény, a horvát-

magyar kiegyezés, a kivándorlás, az asszimiláció, vagy a zsidó 
emancipáció.26 

 
Az első világháború és következményei tematikus egységben a trianoni 

békediktátum témája magában foglalja a kisebbség, többség és a 
nemzetiségek fogalmainak ismeretét. A tanulók kommunikációs 

képességeinek fejlesztésére a kerettanterv esszé írását írja elő releváns 

történelmi-társadalmi témákról. (Pl. a trianoni békediktátum hatásairól.) 
Sőt, a történtek dramatikus megjelenítését is tartalmazza, pl.: a magyar 

delegáció részvétele a béketárgyalásokon. A tartalmi kulcsfogalmak közül 

nem hiányozhat a fentebb már említett, jól megszokott 

fogalomegyüttes.27  

 

A második világháború előzményeivel és a holokauszttal 

kapcsolatosan természetesen szerepel a kerettantervben a 

                                                            
25 Uo. 31-32. o.  
26 Uo. 35-37. o.  
27 Uo. 37-39. o.  
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bűnbakkeresés, a szegregáció, az antiszemitizmus és a fanatizmus 

fogalma, az etikával közös kapcsolódási pontként pedig az intoleranciát, a 

gyűlöletet, a kirekesztést és a rasszizmust hozza vele a kerettanterv 
összefüggésbe. A kritikai gondolkodás alkalmazásával a történelmi-

társadalmi jelenségek (pl. holokauszt) értékelése a saját értékrend 

alapján történik. A kommunikációs képességek fejlesztésére érvelés a 
feladat pl. a náci fajelmélet tarthatatlanságáról. 28 

A globalizáció felé rohanó történelem-tananyag fennmaradó tematikus 

egységeiben konkrétan a nemzetiségekről már nem esik szó. Csupán a jól 

meg- és összeszokott kulcsfogalmak megjelenése utal időről időre a 
témára: „Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség stb. 
Majd a hosszú történelemtanulás eredményeképpen a tanuló „legyen 

képes a nemzet, kisebbség, nemzetiség és a helyi társadalmak 

fogalmainak szakszerű használatára”29, vagy akár magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelésére, következtetések levonására a 

nemzetiségekkel kapcsolatban.  
 

Végezetül a jelenkori történeti ismeretek közül a felsorolás szintjén 
nézzünk néhányat! 

- „A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái. A 
magyarországi cigányok (romák). Nők, férfiak életmódja és társadalmi 

helyzete, életformák, szegények és gazdagok világa. Szegregáció, 
bűnbakkeresés.  

- A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek.”30  

 
2.4. Földrajz  

 
A földrajzoktatás tananyaga nem csupán a térbeli és gazdasági, hanem a 

társadalmi környezetben való eligazodásra és önfejlesztésre nevel. A 

társadalom földrajz alapjaihoz szükségszerűen tartozik hozzá a tanuló 
szűkebb és tágabb társadalomismerete, a környezetét alkotó társadalmi, 

nyelvi, nemzetiségi, etnikai stb. csoportok, illetőleg ezek 

kölcsönhatásainak, viszonyrendszerének meg- és felismerése. A 

társadalomföldrajzi ismeretek, az anyanyelvi és irodalmi, valamint a 

történelmi és népismereti tudással kiegészülve fejlesztik és erősítik az 

identitástudatot, az egyes társadalmi csoportokhoz való 

hozzátartozással járó felelősségérzetet a földrajz tantárgy 

                                                            
28 Uo. 45-48. o.  
29 Uo. 66. o.  
30 Uo. 59-60. o.  
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kerettanterve különös hangsúlyt tulajdonít a nyitottságra, 

környezettudatosságra, elfogadóképességre való nevelésnek, a környezeti 

intelligencia kialakításának. A földrajz tantárgy nem csupán a 
természettudományokhoz, hanem a társadalomtudományokhoz is 

kapsolható, ezt a kerettanterv ún. „kapcsolódási pont” bejegyzéseinek 

sokszínűsége jelzi: a társadalomföldrajzi ismeretek szervesen 
kapcsolódnak a történelmi, etikai-erkölcstani, irodalmi, nyelvi 

tudásanyaghoz. A földrajz az egyik „legaktuálisabb” tantárgy, hiszen a 

társadalmi változások viszonylag gyorsan és – a természettudományok 

jelenségeivel ellentétben – akár kiszámíthatatlanul is bekövetkezhetnek, 
ezért a földrajz tananyag relatív naprakészsége követelmény. 

Mindemellett a földrajzoktatás megköveteli a tanulók bizonyos érettségét, 

tapasztalatát, szintetizáló-áttekintő képességét, ezért a földrajz tantárgy 
csupán a 7. osztálytól kerül az oktatandó tárgyak közé. A 

társadalomföldrajz a tantárgy egyik legelvontabb területe, érthető tehát, 

hogy a tantárgy oktatásában a természetföldrajzi ismeretek megalapozása 
után kap helyet. 

 
Vizsgálatunk tárgya, a nemzetiségek témaköre a társadalomföldrajz egyik 

első témaköreihez tartozik. Az ország – és bármely ország – társadalmi 
összetételében kiemelkedő vagy jelentős helyet foglalhat el a nemzetiségi 

összetétel, a nemzetet alkotó egység többségi és kisebbségi arányainak és 
állapotának bemutatása. Az ország népességének rétegzettsége, 

összetétele mindkét – általános és középiskolai – szinten a tananyag 
tanításának második szakaszában foglal helyet, jellemzően a 

természetföldrajzi megalapozás után,  de a gazdaságföldrajz oktatása 
előtt.  

A földrajz tananyag a tágabb környezetből kiindulva szűkíti, fókuszál, 
egyben mind részletesebben mutatja be közös környezetünket. A nyelvi, 

kulturális sokszínűség mint az ember természetes közege már a 7., 
illetőleg a 9. évfolyamok tananyagában is megtalálható vö. Kerettanterv 

az általános iskola 5-8. évfolyamára, illetőleg Kerettanterv a gimnáziumok 

9-12. évfolyama számára). Ez előzetes tudást biztosít a 8., illetőleg a 10. 
osztály tananyagához, mely a témát részletesen kifejtve és rendszerezve 

hivatott bemutatni.  

 

A 7–8. osztály kerettantervében a Kárpát-medencevidék földrajza 

témakörben jelenik meg első ízben „A Kárpát-medencei népesség 

összetételének értelmezése, a Magyarság határán túli tájegységek 

és földrajzi alapú népszokásaik megismerése” fejlesztési 

követelmény (16. oldal). A Kerettanterv szerzői e 

témához kapcsolódási pontként a Magyar Királyság 

történetét, illetőleg a nép, nemzet, nemzetiség, 
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etnikum erkölcstani témát ajánlják. A fogalmak címszó mellett a 

magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi csoport, 

néprajzi táj, nyelvsziget, csángó szavakat találjuk. A topográfiai ismeretek 
között a Király-hágó, Vereckei-hágó, Délvidék, Erdély, Felvidék, 

Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék, Partium szerepelnek (16. oldal). 

A fenti, a Kárpát-medencei témakörre épít A hazánkkal szomszédos 
országok földrajza téma (Kerettanterv 16–17. oldal), mely nevelési-

fejlesztési célként a nemzeti öntudat fejlesztését, valamint a szomszéd 

országokkal való kapcsolódás tudatosítását írja elő. Sajnos, nem tér ki 

részletesen a sem a nevelési, sem a fejlesztési követelményrendszer a 
magyar kisebbségek állapotának bemutatására. Ausztriával kapcsolatban 

a magyar szórványok és az őrvidék, Romániával kapcsolatban Erdély és a 

Partium földrajzi jellemzése, Ukrajnával kapcsolatban a Kárpátalja 
földrajzi jellemzése, „a déli hegyvidék országai” (sic!) esetében pedig a 

„Vajdaság és a Délvidék magyarlakta termékeny tájának földrajzi 

jellemzése” kerül szóba (17. oldal). Kapcsolódási tárgyként a trianoni 
szerződést és az elszakított országrészek témakörét javasolják a szerzők. 

A kulcsfogalmak nevű fogalomtár sajnos ebben a fejezetben üres. A 
topográfiai ismeretek között számos történelmi magyar földrajzi név 

(települések, térségek, vizek stb.) található; lényeges és dicséretes, hogy 
egységesen magyar elnevezéssel.  

Javasolható, hogy az oktatásfejlesztők, illetőleg a kerettanterv 
készítésével megbízott szakértők egységesítsék és egészítsék ki a Kárpát-

medencéről, illetőleg a szomszédos országokról szóló tananyagot úgy, 
hogy a magyarság elhelyezkedéséről, a magyar kisebbség állapotáról 

teljes kép alakuljon ki a diákokban.  
 

Az általános iskolai kerettanterven Magyarország földrajza a második nagy 
tematikus egység, mely 15 tanórát kap a földrajzórák összességéből (18–

20. oldal). Ebben Magyarország természeti és kulturális értékei 5, míg 
Magyarország társadalomföldrajza 10 tanórában tárgyalandók. A 

kerettanterv a nevelési-fejlesztési célok között nem fogalmaz meg külön a 

nemzetiségekkel és etnikumokkal kapcsolatos elvárásokat, noha a 
multikulturális együttlét elfogadása, az interetnicitás értékeinek 

felismerése elsősorban neveléssel fejleszthető, és csak másodsorban 

tudatosítható. Meglepő módon a társadalmi rétegződések informatív 

követelményrendszerében, valamint a kulcsfogalmak között sem 

szerepelnek a Magyarországon élő nemzetiségek. 

A két évfolyamos ciklus végén elvárt követelmények között azonban 

a következő olvasható: „Ismerjék fel a globalizáció 

érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk 

társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit 

összefüggésben a természeti erőforrásokkal. 
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Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok 

világméretű vagy regionális folyamatokkal függenek össze.” (20. oldal) 

Érdemes a későbbiekben a kerettanterv e kívánalmaihoz a tartalmat is 
hozzáigazítani, hiszen mindez a többnyelvűség, a kultúrák sokszínűsége, a 

nemzetiségi hagyományok, jellegzetességek stb. elfogadására való 

nevelés hiányában elérhetetlen.  
 

A 9–10. osztályos tananyag szerkezete és bontása hasonló az általános 

iskolai tananyag felépítésével (vö. Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. 

évfolyama számára). A korábbinál – az életkori fejlettséghez igazodva – 
szélesebb körből, térből, időből kiindulva halad az egyre szűkülő 

környezetben, mindinkább részletezve a tényeket. Az interetnicitás, 

nemzetiség témája legtágabb körben a 21. századi társadalmi folyamatok 
bemutatása során kerül elő érintőlegesen. A mai társadalmi folyamatok 

oktatásának előfeltételei között megtaláljuk a más kultúrák iránti 

érdeklődés igényét. A Társadalmi folyamatok a 21. század elején című 
tematikus egység nevelési céljainak lényeges eleme “Az eltérő kultúrák 

értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd fontosságának, a 
vallás kultúraformáló szerepének megértetése. Érdeklődés és nyitottság 

kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek megismerése iránt.” (11. 
oldal) Lényeges és pártolandó, hogy a kerettanterv nevelési céljai közé e 

helyen hangsúlyozottan megjelenik a nyitottságra, elfogadásra való 
nevelés célja. Érdemes lenne azonban ugyanezt a célt az általános iskolai 

tananyaggal kapcsolatban is kitűzni, és megfogalmazni már a 8. osztályos 
tananyaghoz kapcsolódva. Örvendetes, hogy a tematikus egység nevelési 

céljaként az idegen nyelvek ismeretének fontossága is megjelenik. 
Az ismeretek/fejlesztési követelmények leírásában a társadalomföldrajzi 

ismeretek két gyűjtőtémára bomlik. Az interetnicitás, az inter- és 
multikulturális társadalomkép A népesség összetétele című altémában 

jelenik meg (12. oldal). Az állam és a nemzet mibenlétének 
tudatosításával együtt feladat a nemzetállam, a többnemzetiségű állam és 

a nemzeti kisebbség fogalmának megértetése. A kerettanterv nagyon 

helyesen e fogalmakat a konkrét, vélhetőleg lokális példák alapján kívánja 
bemutatni. Fontos szerephez jut e területemn a vallások, világvallások 

kulturális-társadalmi-gazdasági folyamatokban betöltött hatásának 

bemutatása. A kerettanterv e ponton az etika tananyagát javasolja 

kapcsolódási pontként.  

A vizsgált témakörben nem szerepel kiemelkedő kulcsfogalom; ezért 

javasolható a nemzetiség, nemzeti kisebbség és az etnikum 

szerepeltetése, tudniillik a 8. osztályos tananyaghoz 

kapcsolódóan sem láttuk ezeket a fogalmakat, a 7. 

osztályos tananyaggal kapcsolatban pedig 
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megállapítottuk, hogy nem mutat teljes képet a magyarságról mint 

nemzetiségről, illetőleg a Magyarországon élő nemzeti kisebbségekről.  

A Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában című 

tematikai egység (14–15. oldal) igen széles körű nevelési-fejlesztési 

célokat és követelményeket fogalmaz meg. A nemzetiségekről, nemzeti 

kisebbségekről, az interkulturális viszonyrendszerekről szóló ismeretanyag 

több témában is szerepeltethető. A kerettanterv nem jelöl ki a témának 

helyet, így minden bizonnyal a földrajzot tanító tanár dönti el, tanít-e 

bármit is a Magyarországon élő kisebbségekről, vagy sem. A téma 

bekerülhet akár a „szűkebb és tágabb környezetünkhöz való kötődés 

megerősítése”, akár a „társadalmi, kulturális értékeink”, a regionális 

társadalmi-gazdasági folyamatok, akár „a Kárpát-medencével kapcsolatos 

társadalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek” bemutatásába. A 

tematikai egység tartalmában nem látjuk nyomát a nemzetiségek 

bemutatására való törekvésnek. 

A következő tematikai egység A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában címmel (15–16. oldal) elsősorban az európai 

identitástudatra, a társadalmi-kulturális sokszínűség elfogadására, 

valamint a kulturális-társadalmi értékek iránti tiszteletre nevel. A nevelési 

szándékhoz jó gyakorlatként kitűzi a sokszínűség okainak kerestetését és 

megértetését. A tematikai egység fejlesztési követelményei között ezzel 

párhuzamosan az együttműködés szükségességét is hangsúlyozza. 

A tematikus egységhez nem tartozik a témánkhoz kapcsolódó kiemelt 

fogalom, de a topográfiai ismeretkívánalmak között megtaláljuk „A 

magyarsághoz kötődő határon túli területek központjai”-nak 

szerepeltetését. 
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3. Illusztrációvizsgálat 

 

3.1. Magyar nyelv 
 

A tankönyvi illusztrációkat típusuk szerint három csoportba sorolhatjuk, 

ahogyan az fentebb is szerepel. Az illusztrációk megjelenhetnek képként, 
grafikus és kartografikus formában (Dárdai 2002). A magyar nyelv 

tantárgy vizsgált tankönyveinek listája az Irodalomjegyzékben olvasható. 

A kutatásban szereplő tankönyvekben a vizsgált témában képként 

tipikusan földrajzi helyek, illetve portrék találhatók. Összesen 48 
illusztráció található a három tankönyvcsaládban, amelyek a 

nemzetiségekhez, illetve a határon túli magyarokhoz kapcsolható. A 

grafikus ábrákat tekintve főleg táblázatokat tartalmaznak a tankönyvek, 
amelyek különböző nyelvi adatok rögzítésére, kategorizálására 

alkalmasak. Kartografikus ábraként a legtöbb esetben nyelvföldrajzi 

térképpel találkozhatunk, amelyek a magyar nyelv területi tagolódását 
ábrázolják a Kárpát-medencében. Az illusztrációk típus szerinti eloszlását 

az 1. ábra mutatja. 
 

 
1. ábra: Az illusztrációk típus szerinti eloszlása (N = 48) 

 

Ahogyan az 1. ábrán is látható, a képi ábrázolás mindhárom 

tankönyvcsaládnál nagyjából azonos arányban jelenik meg. A grafikus 

ábrázolás legkisebb arányban az OFI tankönyveiben van jelen. A vizsgált 
témát tekintve nem feltételnül szükséges a grafikus ábrázolás, 

viszont a tanítási-tanulási folyamat szempontjából 

hatékonyabb, ha többféle szövegformátummal 

találkoznak a diákok. A grafikus ábrázolás 

feldolgozása fejleszti a dokumentum típusú 
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szövegek olvasásértését, valamint olyan kognitív műveletek elvégzésének 

tanítását, mint a rendszerezés, viszonyítás, tömörítés. A kartografikus 

ábrázolás viszont az OFI tankönyveiben jelenik meg legnagyobb arányban, 
amely a vizsgált téma szempontjából kiemelten fontos, hiszen földrajzi és 

nyelvföldrajzi térképek segítségével szemléltethetők határon túli magyar 

területek, nyelvjárási területek határai, kapcsolatai, ahogyan az 1. 
példában is látható. A példa az OFI 10. évfolyamos Magyar nyelv című 

könyvének 6. oldalán található. 

 

 
1. példa 

 
A tankönyvi illusztrációkat funkciójuk alapján két csoportra bonthatjuk. Az 

első csoportba azok az illusztrációk tartoznak, amelyek segítenek a 
tankönyvi szöveg értelmezésében, kiegészítésében, magyarázatában. 

Ezeknek az illusztrációknak didaktikai szerepe van, és a legtöbb esetben 
feladat is kapcsolódik hozzájuk. A másik csoportba azok az illusztrációk 

sorolhatók, amelyek önálló művészeti alkotásként is megállják a helyüket, 
ezeknek a feladata többnyire a hangulatkeltés, az érzelmek tükrözése. Az 

ilyen típusú illusztrációk elsődleges funkciója esztétikai (Slezák 2011).  

 
A vizsgált magyar nyelvi tankönyvekben találhatók mindkét funkcióval 

rendelkező illusztrációk a témával kapcsolatban, nagyjából azonos 

arányban. A vizsgált tankönyvekben 25 olyan illusztráció szerepel, 

amelyeknek elsősorban esztétikai funkciójuk van, ilyenek például a 
szövegekhez kapcsolódó festmények, fényképek és portrék. Ezeknek az 

illusztrációknak az esztétikai funkció mellett a szemléltetés a szerepe. A 

tankönyvekben megjelenő, egy-egy nyelvi jelenséget bemutató 
példaszövegeknél gyakran a szerző portréja is látható. 

Határon túli írók közül szerepel az elemzett könyvekben 

például Kányádi Sándor, Márai Sándor és Tamási 
Áron portréja. Az említett szerzők portréja mellett 
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a példaszöveghez feladat is kapcsolódik, amely a szöveg 

nyelvhasználatával kapcsolatos, a portrénak mindössze kiegészítő szerepe 

van. A 2. példa a portré jellegű illusztrációk tipikus megjelenítését mutatja 
a vizsgált tankönyvekben. A példa az Apáczai Kiadó 10. évfolyamos 

tankönyvében található a 142. oldalon. 

 

 

 
2. példa 

 
Ahogyan az a 2. példában is látható a szöveghez kapcsolódó feladat a 

tájszavakat helyezi a középpontba, valamint az adott nyelvjárási területre 

(székely) is felhívja a figyelmet, majd a költői eszközök vizsgálatát kéri. A 
feladat komplex, hiszen három különböző anyanyelvi témakör 

gyakorlására alkalmas. Az első feladat a nyelvi szintek alapján a szavak és 

szószerkezetek szintjéhez, a szavak hangalakjának és jelentésének, az 
állandósult szókapcsolatok tanításához kapcsolódó feladat. A második a 

nyelv és társadalom témakörén belül a nyelvjárási területeket vizsgálja a 

nyelvföldrajz segítségével. A harmadik feladat pedig a stilisztika 

témakörét érinti. A hangok, szavak, költői képek sajátosságai lehetővé 
teszik, hogy az Erdélyben élő határon túli magyarok nyelvhasználatáról 

beszélgessenek a diákok. A szöveg számos székely hagyománnyal, 

ünneppel kapcsolatos kifejezést tartalmaz, amelynek 

segítségével a székely népi kultúra hagyományai is 

taníthatók. Látható azonban, hogy maga a fénykép 

nem játszik szerepet a feladat megoldásában, 
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didaktikai funkciója nincs, célja leginkább a hangulatkeltés, a szerző 

bemutatása. A feladat utasításszövegében semleges kifejezések 

szerepelnek, az instrukciók direktek és egyértelműek. A példaszöveg 
alapvetően leíró, tárgyilagos, sem negatív, sem pozitív érzelmi többlettel 

nem rendelkezik.  

 
A vizsgált tankönyvekben az 50 illusztrációból 23 rendelkezik didaktikai 

funkcióval. Ezek között az illusztrációk között fényképek, térképek, 

táblázatok, rajzok egyaránt találhatók. Az ilyen típusú illusztrációkhoz 

minden esetben feladat is kapcsolódik, amelynek megoldásához a kép 
értelmezésére is szükség van. Ebbe a csoportba tipikusan határon túli 

földrajzi helyeket ábrázoló fényképek, a Kárpát-medencét megjelenítő 

térképek és a nyelvhasználattal kapcsolatos adatokat tartalmazó grafikus 
szervezők tartoznak. Tipikus példája a didaktikai funkcióval bíró 

illusztrációknak a 3. példában szereplő tankönyvrészlet a Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó Magyar nyelv és kommunikáció 
tankönyvcsaládjának 12. évfolyamos könyvében a 74. oldalon található. 

 
3. példa 

 

A 3. példa A határon túli magyarok nyelvhasználata című leckében 
szerepel a tankönyvben. Jól látható, hogy a feladat a képre vonatkozik, a 

diákok nyelvjárásokkal kapcsolatos tanulmányait idézi fel, és 

kapcsolja össze földrajzi tudásukkal. A kép lehetőséget ad 

a Kárpát-medencei magyarságról való beszélgetésre, a 

nyelvhasználati jellemzők megfogalmazására, a 
román és a magyar nyelv kapcsolatának 
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feltárására (pl. kétnyelvűség, jövevényszavak stb.). Mivel a domborzati 

térkép jellegénél fogva objektív, ezért lehetőséget ad a téma 

politikamentes megközelítésére, bár a történelmi szemlélet minden 
bizonnyal szerephez jut a kép kapcsán. 

 

A 2. ábra az illusztrációk didaktikai és esztétikai funkciójának eloszlását 
mutatja az egyes tankönyvcsaládokban. A képeket a tanítási-tanulási 

folyamat szempontjából a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó használja 

leginkább funkcionálisan. Ennél a tankönyvcsaládnál az illusztrációk közel 

80%-ához feladat is kapcsolódik, amely nemcsak az adott téma több 
szempontú megközelítését segíti, de fejleszti a szövegértést, többféle 

tanulótípust is támogat, valamint még inkább felhívja a diákok figyelmét a 

vizsgált témára, hiszen ezeken az illusztrációkon a nemzetiségekkel, a 
határon túli magyarokkal kapcsolatos témák jelennek meg. Az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyveiben az illusztrációk 30%-a 

bír didaktikai funkcióval, pedig a tankönyvben számos olyan ábra 
szerepel, akár ismeretközlő, akár példaszöveghez kapcsolódóan, amelynek 

mélyebb értelmezését segítené, ha kapcsolódna hozzá valamilyen feladat. 
Az Apáczai Kiadó tankönyveiben az illusztrációk elsősorban kiegészítő, 

szemléltető szereppel jelennek meg, mindössze 22%-uknak van didaktikai 
funkciója. 

 

 
 

2. ábra: Az illusztrációk funkció szerinti eloszlása a vizsgált 
tankönyvcsaládokban 

(N = 48 kép) 
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3.2. Irodalom 

 

A vizsgálatban szereplő irodalomtankönyvek adatai az 
Irodalomjegyzékben szerepelnek. Az Apáczai Kiadó irodalomkönyvei közül 

a 6–10. évfolyamos könyvek álltak a rendelkezésünkre, ezek közül a 

könyvek közül a 6. és 9. osztályos felel meg a 2012-es NAT-nak, a 7–8. és 
10. évfolyam jelenleg az új tankönyvek felmenő rendszerű bevezetése 

miatt van még forgalomban. A vizsgálható évfolyamokon a téma 

alapvetően indirekt módon jelenik meg az illusztrációkban, az 

ismeretközlő szövegekben és az irodalmi művekben egyaránt. Mivel a 11–
12. évfolyam tankönyvei nem elemezhetők, ezért a vizsgált téma direkt 

tanításának bemutatására az Apáczai Kiadó tankönyveinél nincs mód. 

 
Az Apáczai Kiadó tankönyveiben gazdag illusztrációs anyag szerepel, a 

témával kapcsolatban, az illusztrációk típusát tekintve, leginkább képi 

szemléltetéssel találkozhatunk Ezek az illusztrációk szinte minden esetben 
didaktikai funkcióval is rendelkeznek: a legtöbb esetben részletes 

képleírást vagy a képhez kapcsolódó feladatot találhatunk. A képi 
ábrázoláson belül számos esetben néprajzi és földrajzi fényképek vagy 

portrék jelennek meg.  
 

Jó gyakorlatként mutatunk be három különböző témájú képet, amelyek 
különböző témakörökben szerepelnek. Mindhárom illusztráció célja, hogy 

kitágítsa a szövegvilágot, a művek értelmezését az adott korban, az adott 
világnézeti jellemzők és szokások szerint is értelmezhetővé tegye. A 

kiemelt példák a téma indirekt tanítására alkalmasak.  



 
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 

 

 
5. példa 

 

Az 5. példában Déva várának fényképéhez kapcsolódnak feladatok, 

amelyek megoldásához az internet és a földrajzi atlaszt is szükséges (6. 
osztály, 36. oldal). A 6. példában a dal műfajának tanításánál jelenik meg 

egy néprajzi fénykép, amelyhez rövid leírás és önálló anyaggyűjtés is 
tartozik (7. osztály 155. oldal). A 7. példában a bevezető irodalmi 

szöveghez kapcsolódóan találunk egy rövid névjegyet (8. osztály 6. oldal). 
A hozzákapcsolódó szöveg a szó és jelentés viszonyát vizsgálja. Az 5. és 

6. feladat komplex problémamegoldást igényel a diákoktól, 

módszertanilag sokrétű. A 7. példa rövid névjegye pedig a kisebbségi 
léttel kapcsolatos problémák felvetésére alkalmas. 
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6. példa      7. példa 

 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kísérleti tankönyvei közül 

irodalomból a 6–7., illetve a 9–11. évfolyamos kötetek álltak 

rendelkezésünkre az elemzéshez. A vizsgált téma a kerettanterv szerint 
nem jelenik meg direkt módon a vizsgálható tankönyvekben, ezért ennél a 

tankönyvcsaládnál is elsősorban a a témával kapcsolatos jó gyakorlatok 

kiemelésére törekszünk. A 6–7. évfolyamos irodalomkönyvek egyszerre 

érvényesítik az irodalomtörténeti és a műfajelméleti szemléletet, míg a 9–
11. évfolyamosak elsősorban kronológiai sorrendben mutatják be az egyes 

irodalmi témaköröket. 

 
Az OFI tankönyvei, hasonlóan az Apáczai Kiadó tankönyveihez, a témával 

kapcsolatban elsősorban képi illusztrációkat tartalmaznak, egy alkalommal 

azonban kartografikus ábrázolás is megjelenik. A 6. évfolyamos 
tankönyvben a Mondák, balladák című fejezetben két olyan 

példaszöveggel is találkozhatunk, amelyekben a 

cselekmény helyszíne határon túli helység. Mindkét 
példaszöveghez kép is tartozik, amely az adott 

helyszínt ábrázolja. A vármondákat bemutató 
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leckében Beckó váránál lábjegyzetben szerepel, hogy ma Szlovákiában 

található, térkép azonban nem jelzi a pontos helyszínt. A balladák közül 

Kőmíves Kelemenné történetét mutatja be az adott lecke, ahol szintén 
megjelenik Déva vára egy fotón, de szövegszinten nem jelölt a vár 

földrajzi helye. Mindkét kép elsősorban esztétikai funkcióval rendelkezik, 

egyikhez sem kapcsolódik feladat. Van azonban olyan, didaktikai 
funkcióval bíró, illusztráció a tankönyvben, amely kiemelhető mint jó 

gyakorlat. A 8. példában a diákoknak az Egri csillagok című regény 

helyszíneit kell megtalálniuk a térképen (6. évfolyam, 205. oldal). A 

feladat fejleszti a dokumentum típusú szövegek olvasásértését, a 
nézőpontváltást: a regény cselekményének térbeli átrendezését; valamint 

lehetőséget ad a korabeli Magyarország területi tagoltságának 

bemutatására, amely számos kultúrtörténeti kérdést is felvethet. 
 

 
8. példa 

 

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó irodalom-tankönyvcsaládjából a 6–

12. évfolyamos könyvek álltak rendelkezésünkre a kutatásban. A 6–10. 
évfolyam tankönyvei megfelelnek a 2012-es NAT előírásainak, ezért 

leginkább ezeket a tankönyveket elemeztük. Az általános iskolai 

tankönyvek, a fentiekhez hasonlóan, történeti és műfajelméleti 
szempontból rendezik a tananyagot, a középiskolai tankönyvekben 

elsősorban a kronologikus szemlélet érvényesül. A téma direkt módú 

tanítása a 8. és 12. évfolyamon jelenik meg, ahol nemcsak a határon túli 
szerzőkről, a határon túli irodalom jellegzetességeiről 

olvashatunk, hanem a különböző Kárpát-medencei 

nyelvi, kulturális közösségek sajátosságait is 
bemutatják az egyes leckék. 
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Az illusztrációkat tekintve elsősorban esztétikai funkcióval rendelkező, 

képi típusú ábrákat találhatunk a tankönyvekben. Az ábrák többsége 
valamilyen földrajzi helyet vagy portrét ábrázol, és nem kapcsolódik hozzá 

feladat. Hasonlóan az OFI 6. évfolyamos tankönyvéhez, a Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó irodalomkönyvében is szerepel a Beckó váráról 
szóló monda vagy Kőmíves Kelemenné balladája, ahol fényképpel 

szemléltetik az egyes helyszíneket. A gazdag képanyagra jellemző, hogy a 

szerzőkhöz vagy szövegekhez kapcsolódó helyszíneket, településeket mai 

állapotukban jelenítik meg. A 10. évfolyamos tankönyvben például Arany 
Jánosnál a mai Nagyszalontáról, Petőfinél a mai Koltóról található felvétel. 

Míg a képi típusú ábrázolásokhoz nem, addig a kartografikus 

ábrázolásokhoz szinte minden esetben kapcsolódik valamilyen feladat. A 
9. példa a 10. évfolyamos tankönyvből származik, a diákoknak a magyar 

színjátszás kezdeteihez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk térkép 

segítségével (36. oldal). A térképhez kapcsolódó feladatok a szövegértés 
különböző szintjeihez kapcsolódnak, található köztük egyszerű 

információkereső és következtetések levonását igénylő komplex gyakorlat 
is. A térkép értelmezése alkalmas a Kárpát-medence kulturális 

egységének bemutatására, az adott korban jellemző szellemi, kulturális 
központok ábrázolására. 

 

 
9. példa 

 

A vizsgált három tankönyvcsaládban elsősorban a 
kutatott téma tanításának indirekt módú 
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megjelenését tapasztalhattuk. Az illusztrációkkal kapcsolatban 

megállapítható, hogy többségében nem rendelkeznek didaktikai 

funkcióval. Érdemes lenne minél több kartografikus típusú illusztrációt 
szerepeltetni a tankönyvekben, hiszen a vizsgált téma megértéséhez 

elengedhetetlen a földrajzi ábrázolás. Jellemző továbbá a tankönyvekre, 

hogy következetlenül használják a mára határon túlivá vált magyar lakta 
területek megnevezéseit az írói életrajzokban, ezek egységesítésére 

kellene törekedni az esetleges félreértések elkerülése végett. A kutatott 

téma direkt megjelenésére a regionális kultúra, a nemzetiségi irodalom 

tanításának részeként lenne lehetőség, ám ezt a témakört nem bontják ki 
kellő mélységben az egyes tankönyvek. A 2012-es NAT-nak megfelelő 

könyvekben például nincs szó a cigányság kultúrájáról, irodalmáról vagy a 

Magyarországon élő más nemzetiségek irodalmáról sem. Bár a 
kultúrtörténeti fejezetekben számos olyan utalást találunk, amely az 

európai közösség részeként értelmezi a magyarságot, jóval kevesebb 

olyan megfogalmazás található a tankönyvekben, amely a Kárpát-
medencei népek kapcsolatát hangsúlyozná. 

 
3.3. Történelem  

 
A tankönyv képi világa mindenképpen informálja az olvasót a tankönyvírói 

alapállásról. Mit tart fontosnak a képiség eszközével hangsúlyozni? 
Amennyiben a nemzetiségek/kisebbségek képi ábrázolása számottevő, a 

téma iránti tankönyvszerzői érzékenység is kitapinthatóvá válik. Éppen 
ezért megvizsgáltuk és diagram segítségével ismertetjük a három, 

forgalomban lévő 6. osztályos történelemtankönyv31 szlovák, román, 
német, horvát és roma kisebbségekről közölt illusztrációinak gyakoriságát. 

Mindhárom párhuzamos tankönyvben a képi illusztrációk közül 
többségében vagy helyszín- és épületábrázolással, vagy 

eseményábrázolással találkozunk. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy 
ezek a helyszínek, épületek vagy történelmi események nem a történelmi 

Magyarországon vagy a Kárpát-medencében élő nemzetiségekhez 

(kisebbségekhez), hanem a magyar történelem jeles eseményeihez 
kapcsolódnak. Zrínyi Ilona élete például – és ez a korábbi tankönyvek 

képanyagára is jellemző volt – elválaszthatatlan Munkács várától, a 

magyar történelem Pozsonytól, a koronázó várostól. A Nemzedékek 

Tudása vonatkozó kiadványa Pozsonyról hat helyszínt vagy épületet közöl. 

A három részre szakadt ország élete című fejezetben Pozsony látképét és 

                                                            
31 Kísérleti tankönyv – OFI Történelem 6. http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-6.; Horváth Péter és 

Hámori Péter (2014): Történelem az általános iskolások számára. Nemzedékek tudása Tankönyvkiadó, 

Budapest; Bánhegyi Ferenc (2014): Történelem.6. Apáczai Kiadó, Celldömölk.  

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-6
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a mai Pozsonyt32, A reformkor hajnalán című részben pedig a rendi 

országgyűlés alsótáblájának mai és egykori épületét, valamint egykori 

üléstermét ábrázolja a Hídember című filmből, továbbá egy korabeli 
rézmetszeten.33  

 

Nézzük a szlovák, a román, a német, a horvát és a roma kisebbség képi 
ábrázolását! A hazai polgárosodás kibontakozását tárgyaló tankönyvi 

fejezet – mindhárom tankönyv esetén – fontosnak tartja a nemzetiségek 

ébredését szimbolizáló korabeli viseleteket bemutatni. Mindhárom 

tankönyv ugyanakkor csak a szlovákokról, a románokról és a németekről 
közöl korabeli viseleteket. Nem találkozunk ilyen viseletábrázolással sem a 

roma kisebbséggel, sem a horvát nemzetiséggel kapcsolatban. A 

magyarországi nemzetiségek vonatkozásában a tankönyvszerzők csupán 
egy alkalommal élnek az emberábrázolással. A kísérleti tankönyvben a 

gyerekek Jellasics portréjával találkozhatnak.34 Az interetnikus viszonyok 

tankönyvi megjelenítésének kedvelt történelmi alakja egyébként is 
Jellasics horvát bán. A Nemzedékek Tudása tankönyvben Jellasics, a 

horvát bán egykori történelmi szerepét egy történelmi eseményen, majd 
egy jelenkori 20 kunás pénzérmén ábrázolva egyaránt közelebbről is 

megismerhetik a tanulók.35 Két tankönyv fontosnak tartotta, hogy Erdély 
címerét – benne a hét bástyát jelképező szászokat – szintén 

megismerhessék a könyv olvasói. 36 
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32 Horváth Péter és Hámori Péter (2014): Történelem az általános iskolások számára. Nemzedékek tudása 

Tankönyvkiadó, Budapest. 75. o.  
33 Uo. 148-149. o.  
34 Kísérleti tankönyv – OFI Történelem 6. http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-6 166. o. 
35 Horváth és Hámori, 2014: 175. o.  
36 Bánhegyi, 2014: 99.o. Horváth és Hámori, 2014: 89. o.  

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-6
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3.4. Hon –és népismeret 
 

Bánhegyi Ferenc két Hon- és népismeret tankönyve szorosan kapcsolódik 

a kerettantervhez: az A. változat inkább a szorosan vett néprajzi 

ismereteket tárgyalja, és csak kisebb utalást tesz a határon túli néprajzi 
csoportokra, a B. változat azonban teljes egészében a Kárpát-medencei 

nemzetiségekkel, valamint a magyarországi és határon túli néprajzi 

tájakkal foglalkozik. Mindkét könyv A5-ös nagyságú, színes 
képekkel gazdagon illusztrált kötet. A kötetek adatai az 

Irodalomjegyzékben találhatók. 
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A gazdag képanyagban azonban törekedtek az általános néprajzi 

ismeretek (pl. ház, szoba) általános etnológiai/kulturális antropológiai 

kiterjesztésére, pl. cölöpház, angliai vaskori ház, kínai lakóház, jurta. A 
képanyagban ugyancsak törekedtek az összmagyarság megjelenítésére. 

Gyönyörű képekben mutatják be a határon túli magyar települések 

háztípusait: Kalotaszeg, Torockó, Csallóköz, Bácska – s ezek kapcsán a 
szövegben rövid tájékoztatást kapunk az adott néprajzi táj földrajzáról is. 

A fényképek között számos alkalommal van utalás a határon túli 

magyarságra, különösen Erdélyre, pl. ilyen remek életképekben: 

Házasságkötés református templomban Kalotaszegen (98. oldal), 
Kalotaszegi ruhavivés Magyarvistán. Viszik a menyasszony ágyát (99. 

oldal), Temetési menet Csíkmenaságban (101. oldal) stb. 

 
Értéke a tankönyvnek, hogy a színes képek mellett archív fekete-fehér 

fotók is vannak – korábbi időszakokból, pl. Halotti tor Magyarszováton 

(Erdély). Külön terítve a férfiaknak… …és külön az asszonyoknak (33. 
oldal). A néprajzi könyvekben használt illusztrációs ábrák (szerkezeti 

ábrák, alaprajzok) ugyancsak előfordulnak. 
 

A tankönyv illusztrációs anyaga a B. változatban is igen gazdag és vonzó. 
Az A5-ös formátumban minden oldalon legalább 4-5 színes kép, rajz stb. 

található, ez a tankönyvet rendkívül vonzóvá teszi már csak a átlagos 
nézegető számára is.  

 
A témából adódóan az egyes tájakat térképeken is megmutatják. 

Szerencsés lett volna hasonló típusú térképeket használni, mert most 
sokféle van, s ezek között a tájékozódás nehéz.  

 
Mindkét kötetben a 6–7. oldalon van egy térkép Magyarország 

közigazgatása 1886–1914 címmel (oka nyilvánvalóan Nagy-Magyarország 
megyéinek, főbb városainak a megismertetése), de a térkép gyakorlatilag 

olvashatatlan. A 4–5. oldalakon található A Kárpát-medence és 

környékének magyar tájnevei és a nagyobb etnikai csoportok ábra 
azonban tájékozódásra alkalmas áttekintés. 

 

Az illusztrációk nagyon vonzók (általában fényképek, kisebb mértékben 

ábrák), a térképek sajnos nehezen láthatók, nem összevethetők. 
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4. A tankönyvek tartalomelemzése  

 

4.1. Magyar nyelv  
 

Az OFI tankönyveinek szaktudományi dimenziójára elsősorban a 

kommunikációközpontú anyanyelvi nevelés jellemző, ami a tankönyvek 
felépítésében is megfigyelhető, hiszen a kommunikációs fejezetek és az 

egyéb nyelvészeti témakörök felváltva jelennek meg a tankönyvekben. 

Jellemzi továbbá a tankönyveket a produktív anyanyelvi tudás 

kialakítására való törekvés, hiszen az elméleti ismeretek olyan gyakorlati 
feladatokkal kapcsolódnak össze, amelyek célja a különböző formátumú, 

nyomtatott és digitális, szövegek alkotása. A tankönyvek célja továbbá a 

pozitív anyanyelvszemlélet kialakítása a nyelvi tolerancia fejlesztése és az 
önismeret segítségével. Az ismeretközlő szövegekben és a gyakorló 

feladatokban egyaránt érvényesül a szociolingvisztikai szemlélet. Több 

fejezet is foglalkozik a különböző nyelvváltozatok sajátosságaival, fogalmi 
magyarázatai a modern nyelvszemléletet tükrözik, tanítja a kódváltást és 

a nyelvváltozatok egyenértékűségét (Antalné 2003). A tankönyvekre 
jellemző szaktudományi dimenzió segíti az interetnikus viszonyok 

bemutatását, a nyelvi stigmatizáció megszüntetését, az azonos 
anyanyelvűek közösségként való értelmezését, a közös kulturális 

jellemzők megtapasztalását, valamint a nemzetiségek hagyományainak, 
kultúrájának tiszteletben tartását. 

 
Az OFI tankönyveiben a vizsgált téma direkt módon a 10. és 11. 

évfolyamos tankönyvekben jelenik meg. A 10. évfolyamos tankönyvben a 
témához tartozó leckék: Nyelvünk Európában és a nagyvilágban, A 

magyar nyelv más nyelvek tükrében, A magyar hangrendszer nyelvjárási 
eltérései, Nyelvi tolerancia. A 11. évfolyamon a vizsgált témához 

kapcsolódó leckék: Nyelv és gondolkodás, Nyelvi identitás. A következő 
részben a 10. évfolyamos tankönyvben megjelenő Nyelvünk Európában és 

a nagyvilágban című leckét elemezzük részletesebben. A lecke 

ismeretközlő szövege történeti szempontból közelíti meg a magyar nyelv 
helyzetét Európában. A magyar nyelv hivatalossá válásától egészen a 21. 

századi globalizálódó világ által nyelvünkre kifejtett hatásokig. Az 

ismeretközlő szövegrész alapvetően objektív, tényközlő, megállapításait 

adatokkal támasztja alá, térképet és táblázatot is alkalmaz. Található 

azonban a szövegben túlzó mondat, amely inkább a publicisztikai stílus 

elemeit tartalmazza a tudományos, ismeretterjesztő stílussal 

szemben: Nyelvünk mégis túlélt minden vihart.  

 

Az ismeretközlő szöveg több szempontból közelíti 

meg az egyes fogalmakat, így segíti a sztereotípiák 
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kialakulásának elkerülését. Az egyik kiemelendő fogalom a nyelvvédő 

intézkedések magyarázata. A tankönyvi szöveg a nyelvvédő 

intézkedéseket a nyelv kihalásával hozza összefüggésbe. Ezt a kapcsolatot 
talán érdemesebb lenne a nyelvművelés különböző irányzataival 

párosítani. Ráadásul a nyelv kihalásának veszélye a gyakorló feladatok 

között is szerepel, amely még inkább erősíti a fogalom jelenlétét. A 
magyar nyelvet nem fenyegeti a kihalás veszélye, érdemes lenne más 

szempontból közelíteni ezt a kérdést. A másik kiemelendő fogalom a 

nyelvi igényesség kérdése. A tankönyvi szöveg eltér a konzervatív 

nyelvművelési irányzattól, helyette a kódváltás képességére hívja fel a 
figyelmet, a nyelvhez nem szabályokat, hanem lehetőségeket köt, 

mindazonáltal hangsúlyozza a nyelv tudatos használatának fontosságát. 

Ez a fogalommagyarázat megfelel a modern nyelvszemléletnek. 
 

A gyakorló feladatok közül a 7. aktuális problémával szembesíti a 

diákokat, ahogyan az a 4. példában is látható. A feladat utasításszövege 
Árva várának helyszínét földrajzilag határozza meg. A feladat megoldása – 

többek között – nyelvpolitikai, nyelvtervezési ismereteket, valamint 
történelmi és politikai ismereteket egyaránt igényel. Az utasításszövegben 

szereplő mindenféle kifejezés kissé túlzó, azonban az ellentmondásos 
kifejezés semleges érzelmi töltetű. Ez a problémamegoldó feladat 

alkalmas a határon túli magyarok nyelvhasználati lehetőségeinek 
megismerésére, viszont válaszokat nem fogalmaz meg. A téma 

feldolgozását a tanárra bízza, rajta múlik, hogy milyen szemszögből 
mutatja be diákjainak a megfogalmazott kérdést. 

 

 
4. példa 
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A gyakorló feladatok között a Magyarországon élő nemzetiségek nyelvével 

kapcsolatos feladat is található: Mit gondoltok, Magyarország területén 

milyen nyelveket beszélnek kisebb-nagyobb közösségek? Hány beszélője 
lehet ezeknek a közösségeknek? Nézzetek utána az interneten, és 

gyűjtsetek legalább három nyelvi példát! A feladat lehetőséget teremt 

nyelvi kérdés több szempontból való megközelítésére, hiszen a 
szórványmagyarság helyzetével összehasonlíthatóvá válik a 

magyarországi nemzetiségek nyelvhasználata. A feladat továbbá segíti a 

nyelvi tolerancia erősítését, annak megtapasztalását, hogy a 

nemzetiségekkel, például kulturális szempontból, azonos közösségbe 
tartozunk. 

 

A vizsgált téma indirekt megjelenése leginkább a 9–11. évfolyamos 
tankönyvekre jellemző. A 6–7. évfolyamos tankönyvek leginkább a diákok 

közvetlen környezetével, regionális kultúrájával kapcsolatos feladatok, 

példák szerepelnek. A 9–11. évfolyamon azonban meghatározó szemlélete 
lesz a tankönyvnek a kontrasztivitás, ezért a leckékhez kapcsolódó 

számos feladatban találkozhatunk a különböző nyelvek, illetve 
nyelvváltozatok egy-egy nyelvi jellegzetességét, nyelvhasználati szokását 

összehasonlító feladattal (pl. 10. évfolyam 22., 25., 29., 30.). Ezek a 
feladat a nyelv rendszerszemléletének erősítése mellett, kultúrtörténeti és 

interkulturális szempontból is fontosak lehetnek. 
 

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Magyar nyelv és kommunikáció 
című tankönyvcsaládja szintén kommunikációközpontú tankönyv, amely 

nagy figyelmet fordít a szövegértés fejlesztésére, valamint a tanulás 
tanulására. A tankönyveket a pozitív anyanyelvszemlélet kialakítására való 

törekvés, a nyelvi kreativitás fejlesztése, a szociális érzékenység 
fejlesztése jellemzi. A tankönyvekben meghatározó a szociolingvisztikai 

szemlélet, a nyelvi tolerancia erősítése. Az ismeretközlő szövegekben a 
legújabb nyelvészeti kutatások eredményei is megjelennek, mind a 

grammatikai, mind a szövegtan (pl. digitális szövegek chat) területén. 

 
A vizsgált téma három évfolyamon jelenik meg direkt módon a 

tankönyvekben, többségében a Nyelv és társadalom témakör részeként. 

8. évfolyamon a Hányféle magyar nyelvet beszélünk?; 11. évfolyamon a 

Nyelvi tanácsadás, ismeretterjesztés; Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés; 12. évfolyamon pedig Az irodalmi nyelv kialakulása, A 

határon túli magyarok nyelvhasználata, Nyelvi politika itthon és 

határainkon túl című fejezetekben. A felsoroltak közül a 

Nyelvi politika itthon és határainkon túl című leckét 

elemezzük részletesebben (12. évfolyam 76–78. 

oldal). 
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A lecke szövege szerint a nyelvi politika célja egyrészt a különböző nyelvi 

közösségek közötti zavartalan kommunikáció segítése, másrészt az 
emberek anyanyelvhez való viszonyulásának kialakítása. A fogalom 

meghatározása semleges, célratörő. A célhoz kapcsolódó feladatokhoz 

konkrét példákat hoz fel a szöveg. Megemlíti a határon túli magyarok 
szempontjából a különböző anyanyelvi műsorok jelentőségét, a 

magyarországi kisebbségek közül a cigányság nyelvi hátrányának 

csökkentésére való törekvést, valamint az idegen nyelvek tanításának 

fontosságát. A kisebbségek nyelvi jogaival kapcsolatban a lecke 
megemlíti, hogy különböző fokozatai lehetnek, de csak a teljes 

jogfosztottság állapotára hoz történelmi példát, a második világháború 

utáni szlovákiai magyarság helyzetét. A külföldön élő magyarok magyar 
nyelvű oktatásának megszervezését az anyaország feladatának is tekinti, 

vagyis megfogalmazza, hogy az anyanyelv használata nemcsak lehetőség, 

de felelősség is, ami nagyban hozzájárulhat a nyelv identitásképző 
funkciójának működésbe lépéséhez. A leckében szereplő egyik feladat arra 

kéri a diákokat, hogy látogassanak el az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 
honlapjára, és nézzék meg a Kitekintő című rovatot. A feladat életszerűvé 

teszi a témát, a lektorált folyóirat Kitekintő rovatában más országok 
anyanyelvtanításával kapcsolatban találnak cikkeket a diákok, ami segíti a 

témában való mélyebb elmerülést. 
 

A vizsgált téma indirekt megjelenése leginkább a kommunikációval, 
szövegtannal és a magyar nyelv szókészletével kapcsolatos fejezetekben 

jelenik meg a tankönyvcsaládban. A kommunikációs fejezetekben a 
határon túli magyarság és a nemzetiségek nyelvhasználatával kapcsolatos 

fogalmakat találhatunk: nemzetiségi adás, országos és határon túli 
hatókörű televíziós műsorok (pl. 9. évfolyam, 31. oldal). A fogalmakat az 

adott lecke nem magyarázza részletesen, csak felsorolásként jelennek 
meg, de kapcsolódik hozzájuk feladat, miszerint a diákoknak maguknak 

kell példát találni a felsorolt műsortípusokra. A szöveggel kapcsolatos 

leckékben a példaszövegek számos alkalommal határon túli magyar írótól 
származnak, melyek nemcsak az adott területre jellemző tájszavakat 

tartalmaznak, de sok esetben magát a fölrajzi helyet is megnevezik, és az 

adott tájegységre jellemző hagyományok, népszokások is szerepelnek 

bennük. Ilyen például a Sütő Andrástól származó szövegrészlet a 9. 

évfolyamos tankönyv 127.oldalán, amelyhez szövegértési feladatok 

kapcsolódnak, valamint a tanulóknak az is feladata, hogy gyűjtsenek 

adatok az interneten Sütő Andrásról. Szintén indirekt módon 

jelenik meg a vizsgált téma a magyar nyelv 

szókészletével foglalkozó leckékben, amelyekben a 

jövevényszavakra hozott példák között számos 
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olyat találunk, amely a Magyarországon élő nemzetiségek nyelvével mutat 

kapcsolatot (12. évfolyam, 61. oldal). Ezekhez az ismeretközlő 

szövegekhez kontrasztív szemléletű gyakorlatok kapcsolódnak, amelyek 
segítik az anyanyelv használatának tudatosítását, a nyelv rendszerszerű 

működésének megértését, és kultúrtörténeti szempontból is elemezhetők. 

 
Az Apáczai Kiadó Magyar nyelv című tankönyvcsaládja az előző két 

tankönyvcsaládhoz hasonlóan kompetencialapú tankönyv. Az ismeretek 

átadása mellett számos szövegértési és szövegalkotási feladatot 

tartalmaz. A szövegértési gyakorlatok példaszövegei aktuális tudományos 
felfedezésekről vagy kulturális eseményekről számolnak be, szerepelnek 

köztük határon túli magyar írótól származó szövegrészletek is. A leckéket 

követő feladatok sokasága segíti az ismeretek alkalmazását, a 
nyelvhasználat tudatosítását. Mindezek ellenére a tankönyvcsaládot 

konzervatívabb nyelvszemlélet jellemzi a már elemzetteknél. Ez a 

nyelvszemlélet megjelenik az ismeretközlő részekben, nem minden 
esetben jelennek meg a tankönyvben a nyelvészeti kutatások legújabb 

eredményei, például mondatelemzésnél, ahol az alany és az állítmány 
predikatív viszonyban szerepel (pl. 9. évfolyam 163. oldal); valamint 

jellemző a konzervatívabb nyelvhasználati szemlélet, a nyelvi norma 
presztízsének erősítése (6. évfolyam 44. oldal). 

 
A vizsgált téma direkt módon az általános iskola 8. évfolyamos 

tankönyvében, és a középiskola 12. évfolyamos tankönyvében jelenik meg 
a magyar nyelv története, valamint a nyelv és társadalom témakörök 

részeként. 8. évfolyamon a Híres magyarok, akik nyelvrokonainkat 
keresték és A magyar szókincs idegen és ismeretlen eredetű elemei című 

leckékben, míg 12. évfolyamon A társadalmi és a területi nyelvváltozatok 
és a norma, Nyelvművelés, A kisebbségi nyelvhasználat című fejezetekben 

találkozhatunk a témával. A 8. évfolyamos tankönyvben Kőrösi Csoma 
Sándor szegény sorsú székely család gyermekeként jelenik meg (116. 

oldal), az idegen eredetű szavak vizsgálatánál pedig a szlávok kulturális 

hatását említi a szerző. A 12. évfolyamon alapvetően a nyelvjárások 
témakörénél szerepel a határon túli magyarok nyelvhasználata, de önálló 

fejezetben is találkozhatunk a kisebbségi nyelvhasználattal. A kisebbségi 

nyelvhasználat című fejezetet elemezzük részletesebben (12. évfolyam 

121–124.) 

 

A fejezet az előzetes tudás aktiválására irányuló feladatokkal indul. 

A 9. évfolyamon tanultakat kell a diákoknak felidézniük, 

amelyek a nemzetiségek nyelvhasználatával 

kapcsolatosak. Ezek a feladatok azonban a 2012-es 

kerettanterv megjelenése miatt már nem 
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aktuálisak, a vizsgált 12. évfolyamos könyv bár kompetencialapú, nem 

felel meg a 2012-es kerettantervben megfogalmazottaknak. Ennek 

ellenére a fejezet vizsgálata tanulságos lehet. A feladatokat követően a 
diákoknak egy szakirodalmi szöveget kell elolvasniuk és feldolgozniuk, 

amely az európai integráció és a kisebbségek kapcsolatát vizsgálja. A 

szöveg a nyelv identitásteremtő funkciójára hoz fel érveket és 
ellenérveket, alapvetően az európai nyelvek és nemzetek szemszögéből. A 

szövegben nem szerepel konkrét, a magyarországi kisebbségekre vagy a 

szórványmagyarságra való utalás, a cikk sokkal általánosabban közelíti 

meg a kérdést, ami segíthet a sztereotípiák kialakulásának elkerülésében 
és elméleti síkra helyezi az adott kérdést, így érzelemmentesebben tudnak 

kommunikálni a diákok a témáról. A szöveghez kapcsolódó feladat a 

következő fogalmakat tisztázza: kevert nyelv, bázisnyelv, kettős 
nyelvűség, etnikai kisebbség, kevert nyelvűség. kisebbség. A kevert nyelv 

fogalma helyett érdemesebb lenne azonban a domináns vagy alapvető 

kétnyelvűség fogalmát használni, amely nyelvészetileg megalapozottabb 
(Kontra 2003). 

 
Az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládjában indirekt módon leginkább a 

szövegértési gyakorlatokban jelennek meg a témával kapcsolatos 
példaszövegek. A nyelv és a nemzeti identitás kapcsolatát erősíti például 

Tóth Ferenc írása (9. évfolyam 249. oldal), Dr. Fodor Péter beszéde (11. 
évfolyam 117. oldal), a határon túli kultúra értékeit fogalmazza meg a 

Határtalanul című újságcikk (12. évfolyam 63. oldal). A példaszövegek 
erőteljesen törekednek a nyelv és a kultúra kapcsolatának 

hangsúlyozására, a hazafias nevelésre, a téma megközelítése azonban 
számos alkalommal egyoldalú. 

 
A vizsgált tankönyvekben a határon túli magyarok nyelvhasználatáról, 

valamint a magyarországi nemzetiségek nyelvi jellemzőiről szóló részek 
megfelelnek a 2012-es kerettanterv elvárásainak. A téma direkt tanítása 

összességében objektíven jelenik meg, a tankönyvek többsége törekszik a 

legújabb nyelvészeti kutatások eredményeinek megjelenítésére. Az 
elemzésben minden tankönyvcsaládból egy-egy jó gyakorlat elemezését 

tűztük ki célul. Láthatjuk, hogy számos kompetenciaterületet, valamint 

fejlesztési feladatot érint a téma megfelelő feldolgozása, a szövegértéstől 

egészen a szóbeli szövegalkotásig. Bár a Kárpát-medencében élő nyelvi 

közösségekről való ismeretek alapvetően a 8. és 12. évfolyamon 

szerepelnek, az ismeretek bővítésére más témakörök is lehetőséget 

adhatnak. A nyelv szerkezetének bemutatásakor minden 

nyelvi szinten jelenhetnek meg a nyelvjárásokra 

jellemző nyelvi jelenségek, a kommunikációs 

témakörökben vagy a retorika tanításánál a nyelvi 
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normával, a nyelvi toleranciával, a nyelvi stigmatizációval kapcsolatos 

feladatokat kaphatnak a diákok. A helyesírás tanításánál is érdemes 

figyelembe venni az egyes nyelvváltozatok jellemzőit, ezzel is erősítve a 
kódváltás tanítását. 

 

A téma indirekt tanítása az OFI tankönyveiben kontrasztív feladatok 
segítségével, míg az Apáczai Kiadónál és a Nemzedékek Tudásánál 

példaszövegeken keresztül jelenik meg. Mindkét módszer alkalmas lehet 

az interetnikus viszonyok bemutatására. Ezeken kívül alkalmas lehet még 

a különböző szótárak, lexikonok, kézikönyvek beépítése az anyanyelvi 
órákba, amelyek jelenleg kevésbé szerepelnek az egyes 

tankönyvcsaládokban, pedig a tájszótárak, etimológiai szótárak, néprajzi 

lexikonok nemcsak a téma mélyebb megismerésében, de a szövegértési 
készség fejlesztésében is segíthetnek.  

 

4.2. Irodalom 
 

Az illusztrációk mellett a téma indirekt megjelenése az Apáczai Kiadó 
ismeretközlő szövegeiben kétféle módon jellemző. Az egyik, a különböző 

helységnevek megjelenése a bemutatásra kerülő szerzők életrajzi 
adataiban. A legtöbb esetben a nem a mai Magyarország területéről 

származó szerzők születési helye mellett szerepel valamilyen megjegyzés. 
Például: Janus Pannonius feltehetőleg horvát származású, vagy Zrínyi 

Miklós Ozaly várában született Horvátországban, Mikes Kelemen az erdélyi 
Zágon szülötte, vagy Kölcsey született Sződemeteren, ehhez kapcsolódó 

lábjegyzet: A település ma Romániához tartozik. A felsorolt példákból is 
látható, hogy a szerzők születési helyének megnevezése következetlen, 

amely problémát jelenthet a földrajzi-politikai viszonyok értelmezésében, 
ezért mindenképpen szükséges lenne az egységesítés. A szerzők életrajzi 

leírásához térkép nem kapcsolódik, pedig a korabeli történelmi viszonyok 
értelmezése segíthetne a Kárpát-medencei közösség érzetének 

kialakításában. A téma indirekt módon a kultúrtörténeti jellemzőket 

bemutató ismeretközlő szövegekben is megjelenik. A reformkor vagy a 
felvilágosodás kapcsán a magyar kulturális, szellemi élet korabeli 

központjait megnevező szövegekben azonban szintén nem egységesen 

szerepelnek a helységnevek, és itt sem kapcsolódik térkép, amely 

segítené az interetnikus viszonyok megértését. 

 

A vizsgált téma indirekt módon az OFI tankönyveiben is elsősorban 

az írói életrajzoknál és a kultúrtörténeti fejezeteknél jelenik 

meg. Az írói életrajzoknál, illetve névjegyeknél nem 

minden esetben jelenik meg egy szerzőről, hogy nem 

a mai Magyarország területén született, esetleg 
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más nemzetiséghez is tartozónak véli magát, vagyis más kulturális 

hatások is érték. Nem szerepel például Janus Pannonius, Kölcsey Ferenc 

vagy Kányádi Sándor születési helye, jelölt viszont Mikes Kelemené, 
Mikszáth Kálmáné vagy Petelei Istváné. A születési vagy származási 

helyek megnevezése ebben a tankönyvben is következetlen. A 11. 

évfolyamos tankönyvek pályaképeiben a következő megfogalmazásokat 
találjuk: …született Érmindszenten (ma Románia területén található, 

román neve: Ady Endre, magyarul Adyfalva néven is ismeretes (Ady 

Endre). Szabadkán született, a mai Szerbia területén (Kosztolányi Dezső). 

Apja felvidéki nemesi családból származó… (Krúdy Gyula). 1887-ben 
született Szabadkán (Csáth Géza), 1880-ban született Nagykárolyban 

(Kaffka Marit).  

 
A vizsgált téma indirekt módon a kultúrtörténeti leckék közül elsősorban a 

10. évfolyamos A magyar felvilágosodás, valamint a Magyar romantika, 

magyar nemzettudat címűben jelenik meg. Ezek a fejezetek elsősorban az 
európai közösség részeként jeleníti meg az identitását éppen alakító 

magyar nemzetet, amelyre nagy kulturális hatást gyakorolt a latin 
műveltség és a német nyelv.  

 
A vizsgált téma indirekt tanítása a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

tankönyveinek szerzői életrajzaiban és a kultúrtörténeti leckéiben hasonló 
módon történik, mint a már elemzett tankönyvekben. A szerzői 

életrajzoknál szintén megfigyelhetők a már említett következetlenségek a 
helységnevekkel, származási helyekkel kapcsolatban. A kultúrtörténeti 

fejezetek pedig szintén két szempontból mutatják be egy-egy történelmi 
korszak szellemi, kulturális, politikai hátterét: egyrészt értelmezik a 

magyarság európai szerepét, másrészt a nemzeti identitás kialakulásának 
bemutatására törekszenek. A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 8. 

évfolyamos tankönyvében József Attila: Dunánál című versének elemezése 
kapcsán a szomszédos országok értékeire igyekszik felhívni a figyelmet az 

ismeretközlő szöveg (106. oldal). A kissé számon kérő hangvételű 

bevezetőt követően, amely stílusában illeszkedik József Attila 
megfogalmazásához, híres román és szlovák személyiségek nevét és 

foglalkozását sorolja a szöveg. Az ismeretközlő rész végén egy feladat is 

található, amely a szerb és a horvát kultúra kiválóságainak gyűjtését kéri 

a diákoktól. Az egyoldalas anyagrész kiválóan alkalmas az aktuális 

interetnikus viszonyokról való beszélgetésre, a tolerancia fejlesztésére, a 

szomszédos országok népei iránti pozitív attitűd kialakítására. 

 

A vizsgált téma direkt módú tanítása a 8. és 12. 

évfolyamos tankönyvben jelenik meg. Mivel a 2012-

es NAT-nak csak a 8. évfolyamos tankönyv felel 
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meg, ezért az abban található leckét elemezzük, amely a határon túli 

magyar irodalom kérdéskörével foglalkozik (175–178. oldal). A lecke a 

Versek témakörön belül található a tankönyvben, a prózavers műfajának 
bemutatásánál, a példaszöveg Csoóri Sándor: Vendégeim című alkotása. 

A verset elemző ismeretközlő szöveg a következő fogalmakat 

magyarázza: „négy égtáj menekültjei”, „ötágú síp”, szórványmagyarság. 
Az alapvetően objektív megfogalmazás elsősorban történelmi szempontból 

közelíti meg a témát, a nyelvi és a nemzeti identitást erőteljesen 

összekapcsolja: „Illyés Gyula írói tekintélyét bevetve harcolt azért, hogy 

külföldön élő honfitársaink magyarnak vallhassák magukat, és 
anyanyelvüket használhassák az iskolákban és más közintézményekben.” 

A szövegben számos határon túli és emigráns írót, irodalmárt 

megneveznek a szerzők, a leckéhez tartozó feladatban is csak 
felsorolásukat kérik a diákoktól. Érdemes lenne olyan gyakorlatot adni a 

tanulóknak, akár projektmunka formájában, amelynek segítségével 

nemcsak közelebbről megismerhetik a határon túli és emigráns magyar 
irodalmat, de felfedezhetik a Kárpát-medencei, európai magyarság és más 

nemzetek közös kulturális gyökereit is. 
 

4.3. Történelem  
 

Mind az általános iskolai 6. és 7. osztályos, mind a gimnáziumi 10. és 11. 
osztályos tankönyvek leginkább négy történelmi téma (időszak) 

interpretálásakor nyújtanak lehetőséget a nemzetiségekkel való 
foglalkozásra. Ezek a következők:  

1.  a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharcot követő 
népességmozgások;  

2. a nemzetiségek öntudatra ébredése a XIX. század elején;  
3. a nemzetiségek szerepe az 1848-1849. forradalom és 

szabadságharc idején;  
4. nemzetiségek a dualizmus időszakában. 

 

Nézzünk részletesen néhány középiskolai tankönyvet!  
Száray Miklós: Történelem 10. NAT kerettanterv 2012-kompatibilis 

tankönyvében a címbeli téma először egy térképen jelenik meg.37 A 9. sz. 

ábra/térkép címe: A népesség és az etnikai összetétel változása 

Magyarországon. A térképen megjelenített nemzetiségek: magyarok, 

románok, németek, horvátok, szerbek, szlovákok, ruszinok, lengyelek, 

csehek, vendek. A térképhez egy kördiagram is kapcsolódik, amely a 

Magyarországon található nemzetiségek arányát mutatja be 

a XV-XVII. században, kimutatva a százalékos 

                                                            
37 Szárai Miklós (2014): Történelem 10. Nemzedékek tudása Tankönyvkiadó, Budapest., 102. o.  
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létszámcsökkenést. Az alaptéma egyébként a török időkben a török 

hódoltsági területeken bekövetkező népességfogyás, de a szerző kitér a 

nemzetiségek létszámának csökkenésére is. A hozzá kapcsolódó feladat: 
mutassa be a népesedési változások területi vonatkozásait, s elemezze 

ezek okait! Hogyan változott az etnikai összetétel? Ha követjük a 

tankönyv gondolatvitelét, a feladat elvégzése után megtudhatjuk a 
tankönyvi szövegből, hogy „a veszteségek elsősorban a magyar 

népességet érték, míg a hegyekben élő szlovákokat, ruszinokat, 

románokat kevésbé. Két évszázad alatt az elnéptelenedett területekre 

bevándorlók is érkeztek, így Erdélybe románok, a délvidékre szerbek. 
Mindez összességében a magyarság arányának csökkenéséhez és az 

etnikai határok megváltozásához vezetett.  

 
A tankönyv következő témával foglalkozó fejezete a 34. A XVIII. századi 

népességnövekedés38 és etnikai következményei. A török után és a 

különböző járványok következtében „elpusztult ország” siralmas 
helyzetének útleírásokból és önéletírásokból történő bemutatása után 

először a 179. oldalon a 4. sz., Magyarország népessége 1500–1800 
között c. diagramon jelenik meg a „betelepülés” a XVII. század 2. felében. 

A 180-181. oldalon található „a népesség regenerálódása” címszó alatt 
külön kezelve, kitüntetett helyen, majdnem egy teljes oldalon elsőként 

ismerkedhetünk meg a svábok szervezett betelepítésének, illetve 
öntevékeny betelepülésének bemutatásával/módjával. A Magyarországon 

letelepült svábokról alkotott pozitív képhez hűen (szorgalmasak, tiszták, 
dolgosak, istenfélő katolikusok stb.) elismerően szól róluk a szerző: 

                                                            
38 Érdemes egy rövid összehasonlítást végeznünk arról, hogy a török kiűzése utáni népességmozgásokat az 

általános iskolai tankönyvek hogyan mutatják be. Bánhegyi Ferenc, az Apáczai Kiadó szerzője a 6. osztályos 

tankönyvében a török kiűzése után lakatlanná vált ország benépesítésének három változatáról, egyrészt a 

németek (majd svábok) szervezett betelepítéséről, másrészt az irányított bevándorlásról, végül a 

vándormozgalomról ír. A szerző az irányított bevándorlás kapcsán a szerbek és románok érkezését, a telepítések 

kapcsán a Felvidékről az Alföldre érkező nagyszámú szlovákságot tartja fontosnak megemlíteni. A 

tankönyvszerző elfogulatlanul, érzelemmentesen, tényszerűen ír a soknemzetiségű birodalom kialakulásáról. Az 

Élet a Rákóczi-szabadságharc után című fejezetet kérdések, feladatok egészítenek ki. A Horváth–Hámori 

szerzőpáros Az ország benépesítése című fejezetben a belső vándorlás mellett ír a nemzetiségeket érintő 

betelepítésekről, így elsőként a németekről, „akik átköltözésükért cserébe évekre adómentességet, házat, egyéb 

kedvezményeket kaptak.” (Horváth és Hámori, 2013: 104.o.). A németekkel kapcsolatban az így létrejött 

„svábok” lakta területekről, például Buda környékéről olvashatunk. Az Apáczai Kiadó tankönyvével ellentétben 

– mely a benépesítés három változatáról (szervezett betelepítés, irányított bevándorlás, vándormozgalom) a 

Nemzedékek Tudása kiadásában megjelent tankönyv a belső vándorlás és a szervezett betelepítések mellett a 

románok, a szlovákok és a szerbek országba való vándorlásáról írt. A Horváth-Hámori szerzőpáros még azt is 

megjegyzi, hogy Erdélyben a románság ekkor került többségbe, valamint azt is, hogy Magyarország a XVIII. 

században vált soknemzetiségű országgá. A szöveget egy a népmozgásokat ábrázoló térkép egészíti ki, mely a 

magyarok belső vándorlását, valamint a románok, szlovákok, németek és szerbek népességmozgását illusztrálja. 

Az elszakított területek újjáéledése fejezetcím sokat elárul a témát legrövidebben összefoglaló kísérleti tankönyv 

szemléletéről, mely nem részletezi a népességmozgás változásait, de a népességvándorlást mindenképpen 

szükséges, pozitív jelenségként értelmezi. 
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„Későbbi jómóduk, falvaik példás tisztasága azonban nem ennek 

(korábban említett jelentős állami kedvezmények, felszerelt házak és 

igásállatok megléte – betoldás a AG), hanem magukkal hozott fejlett 
munkakultúrájuknak volt köszönhető.”39 A sváboknak adott 

kedvezményekről egy szemelvény (Károlyi Sándor folyamodványa az 

Udvari Haditanácshoz 1712) tanúskodik, amely a svábok betelepítésével 
kapcsolatban megemlíti, hogy „a legfőbb dolog, a katolikus vallás is 

inkább gyarapodhassék”40. A szemelvényhez kapcsolódó forráselemező 

kérdések a népességcsökkenés okait és a betelepítések indoklását 

firtatják. A szervezett betelepítésükhöz adalékként pedig telepített sváb 
falvak tervrajzait (Charlotenburg és Schöndorf) láthatjuk a tankönyvben. 

A hozzá kapcsolódó kérdés: „Milyen célból készülhetett a tervrajz? Miért 

érte meg az államnak a svábok betelepítése?”41 
 

A magyarországi németekről további részletes információkat kaphatunk a 

181. oldali 9. ábrából, amely a magyarországi németek földrajzi, 
társadalmi és vallási tagoltságát mutatja be a XVIII. században a 

társadalom különböző rétegeiben. Majd vonatkozó szemelvényként 
Höbling Miksa 1845-ből való baranyai német ajkú kisebbségről szóló 

dicsérő leírását olvashatjuk, melyben összehasonlítja őket a magyarokkal 
és a rácokkal42. 

 
Ami a többi nemzetiséget illeti, ők először együtt kezelve jelennek meg a 

tankönyv 181. oldalán található Népességmozgások (migráció) a XVIII. 
századi Magyarországon c. térképen. Ez gyakorlatilag ugyanaz a térképen, 

ami a 179. oldalon látható, azzal a különbséggel, hogy kisebb-nagyobb 
nyilak jelzik a népvándorlásokat és a betelepüléseket. A kapcsolódó 

kérdések a migráció irányaira, okaira és fajtáira, valamint az etnikai 
viszonyok megváltozásának összegzésére irányul. A feltett kérdésekre 

egyébként a tankönyvi szövegben megtalálhatjuk a válaszokat. A 
térképen megjelenített nemzetiségek a 179. oldalon található térképhez 

hasonlóan a magyarok, románok, németek, horvátok, szerbek, szlovákok, 

ruszinok, lengyelek, csehek, vendek.  
 

Ugyanezen nemzetiségek térképi ábrázolása harmadszor is megjelenik a 

Magyarország nemzetiségi (etnikai) viszonyai a XVIII. század végén.43 A 

három térkép egymás utáni áttekintése hasznos a migrációs folyamat 

ábrázolásához. A kapcsolódó feladat: az egyes etnikumok területeinek 

                                                            
39 Száray, 2014: 180. o.  
40 Uo. 180. o.  
41 Uo. 180. o.  
42 Uo. 181. o.  
43 Uo. 182. o.  
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megállapítása. Annak alátámasztása/igazolása, hogy „Magyarország 

soknemzetiségű és kevert nemzetiségű országgá vált! Továbbá feladat 

még a csángók eredetének, és annak kiderítése az Internet segítségével, 
hogy miért nem vettek részt az ország újranépesítésében. 

A tankönyvi lecke fennmaradó részében külön-külön bekezdést érdemel a 

szlovákok, a ruszinok, a románok és a szerbek bemutatása. A 
bemutatásuk szempontjai: lakóhelyük, társadalomban elfoglalt helyük, 

beszélt nyelvük, amennyiben releváns: foglalkozásuk, életmódjuk, 

vallásuk, kiváltságaik kerülnek megemlítésre.44 

 
A lecke végén, a „kisebb népcsoportok” közös címszó alatt, egy helyen 

találjuk meg a cigányság és a zsidóság betelepülésének és életmódjának 

bemutatását. A vallásukat a bemutatás nem említi. Jellemzésükre a 
tankönyvszerző nem vállalkozott, helyette szemelvényeket helyezett el a 

tankönyv szövege mellett. Az egyik Az erdélyi magyar nemesség 

memoranduma 1744-ből, amely a roma népcsoport nevének megemlítése 
nélkül, de jól beazonosíthatóan jellemzi a romákat, felhívja a figyelmet a 

nép elszaporodására Erdélyben, aminek „… ha idejében gátat nem vetnek, 
…. az egész erdélyi népre pusztulás és végromlás tör elő.”45 A szemelvény 

a tankönyvben megjelenő interetnikus viszonyok megjelenítésének egyik 
példája.  

 
A másik vonatkozó, a cigányságról szóló, Mária Terézia 1769-ből 

származó, a cigányság letelepedését előirányzó (megvalósulatlan) 
rendeletéből idézett szemelvény szerint pedig „…a mostanság is kóbor 

cigány népség […] káros az államra…”46 A szemelvények interpretációját a 
tanulóknak kell elvégezni irányított kérdések alapján, melybe (tanári 

irányítással) valószínűleg módjuk van saját értékítéletüket, véleményüket 
is beleszőni. 

 
A nemzetiségekről egyetlenegy képi ábrázolás lelhető fel a leckében. A 

183. oldalon a román, magyar, szlovák és a német népviselet ábrázolását 

láthatjuk Weber Henrik XIX. század. első feléből származó festményén. A 
hozzá kapcsolódó feladat: a viseletek összehasonlítása, illetve annak 

elképzelése, hogy mely rétegek és milyen alkalmakkor viselhették a 

megjelenített öltözékeket47.  

 

                                                            
44 Uo. 182-183. o.  
45 Uo. 183. o.  
46 Uo. 183. o.  
47 Uo. 183. o.  
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Tekintsük át a reformkorról, a forradalomról és a magyarországi 

szabadságharcról szóló tankönyvi fejezetet! Miután egy szemelvényből 

megtudjuk, hogy Wesselényi Balítéletekről című írásában a sokféle 
nemzetséget már magában is veszedelemnek tartotta48, A nemzeti 

ébredés Magyarországon című fejezet tankönyvi szövegében azt 

olvashatjuk, hogy Magyarországon a magyart és a horvátot ismerték el 
politikai nemzetnek, melyen belül különböző népek léteztek  pl.: 

magyarok, horvátok, szerbek, németek stb.  

Szó esik a magyarosításról és annak eredményeképpen hatásairól: a 

magyarosításról vagy a (természetes, gazdasági folyamatokkal együtt 
járó) asszimilációról. Az utóbbiról megtudjuk, hogy a nemzetiségi vidékek 

nemességének és a városlakó német és zsidó lakosság körében 

bontakozott ki.49 A magyarság nemzeti ébredésének bemutatása után 
következik a nemzetiségek nemzeti ébredésének ismertetése, melyek 

különfélék voltak: a nemzeti intézmények létrehozásától kezdve az önálló 

tartomány követeléséig terjedtek. Szó esik a pánszláv uszításról is.50 
Második idevágó szemelvényként Kossuth logikusnak tűnő használatról 

szóló állásfoglalását olvashatjuk. A 223. oldalon visszaköszön a jól ismert 
térkép a már megszokott nemzetiségek bemutatásával, immáron a XIX 

század. közepének nemzetiség viszonyait ábrázolva. Mivel a térkép a 
zsidóságot nem ábrázolja, a kapcsolódó feladat rákérdez: Miben 

különbözhetett a nyugati és a keleti zsidó bevándorlás?  
 

A szemelvények között találhatunk egy Viliam Pauliny-Tóth: Csák Mátéról 
szóló bemutatást, amely a címben szereplő történelmi személyiséget mint 

utolsó dicső szlovákot mutatja be. Azóta a szlovák nép rendeltetése „örök 
szolgálat és rabszolgaság”. A leírást Madách Imre Csák Mátéról alkotott 

képével kell a diákoknak összehasonlítaniuk.51  
 

Végül az asszimilációt elősegítő 1840-es törvényekből olvashatunk 
idézetet arról, hogy zsidók is alapíthatnak gyárakat, és végezhetnek 

kereskedést, vagy űzhetnek mesterségeket.  

A 44. fejezetben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
előzményeként a nemzetiségi kérdés elmérgesedéséről olvashatunk. A 

nemzetiségek viselkedését és a horvát támadást a tankönyvi szöveg 

tényszerűen mutatja be. A vonatkozó szemelvény a balázsfalvi román 

gyűlés határozataiból, illetve Kossuth emberi életet védő leveléből idéz, 

amely racionálisan el tudja fogadni a horvát elszakadást.  

 

                                                            
48 Uo. 222.o.  
49 Uo. 122. o.  
50 Uo. 223-224. o.  
51 Uo. 224. o.  
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A jól ismert nemzetiségi térképünk a 232. oldalon köszön vissza az összes 

megszokott nemzetiség elhelyezkedésének bemutatása Magyarország 

1848 nyarán címmel, és már a nemzetiségi felkelések ábrázolásával, 
melyek feltérképezésére a feladat is felszólít52.  

 

Az önvédelmi harc és fényes diadal c. leckében nyilván a tényszerűség 
jegyében olvashatjuk a tankönyv szövegében, hogy „a fellázított román 

parasztok és határőrök rátörtek a magyar falvakra, városokra.53. Mindezt 

alátámasztja Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai című forrás, 

amely részletezi a románok kegyetlen vérengzését a védtelen civileken 
Egyed (Nagyenyed) városában54. 

Az 1848-49-es események tárgyalásának vége felé közeledve, szó esik a 

zsidó emancipációról, amelyben a magyarság megerősödését látták. 
Magyarázatként a tankönyv szövege szerint: a Szemere kormány azért 

döntött így, mert a „zsidóság zöme kiállt a szabadságküzdelem mellett”55. 

A szemelvények között szerepelnek különböző, nemzetiségekkel való 
kibékülést alátámasztó és szükségesnek tartó források is (pl.: Békülési 

terv, 1849. július 14.)56. 
 

Száray III. Történelem tankönyve a középiskolák 11 évfolyama57 számára 
az előző bemutatott tankönyvvel sok átfedést mutat tartalmában, 

közlendőjében, kép- és forrásanyagában egyaránt. Miben nyújt többet a 
11. évfolyamok számára írt tankönyv? A képanyag egy XIX. század 

elejéről származó román családot és egy cigányasszonyt ábrázol 
gyermekével58. A 21. fejezetben a nemzeti ébredés és a nemzetiségi 

kérdés bemutatása is hasonló a szerző korábban tárgyalt tankönyvében 
leírtakkal. Az etnikai viszonyokat és azok változásait ábrázoló térképek 

lényegében ugyanazokkal a megjelölt nemzetiségekkel is hasonlóak, 
térképi ábrázolásuk kiegészül azonban a 142. oldalon egy táblázattal, 

mely Magyarország népeinek létszámadatait tartalmazza az 1850. évi 
népszámláláskor59. A védelem megszervezése című fejezet részletesen 

foglalkozik a nemzetiségi kérdéssel. A tankönyvi szöveg tárgyilagosan ír a 

nemzetiségi kérdésről, a szerb felkelésről és a horvát támadásról. A 
választott forrásanyag igen színes. Olvashatunk Hurban szlovák 

evangélikus lelkész felhívásából a szlovákokhoz, az első balázsfalvi román 

                                                            
52 Uo. 232. o.  
53 Uo. 236. o.  
54 Uo. 236. o.  
55 Uo. 243. o.  
56 Uo. 243. o.  
57 Száray Miklós (2014): Történelem III. középiskolák, 11. évfolyam. Nemzedékek tudása Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
58 Uo. 92-93. o.  
59 Uo. 142. o.  
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gyűlés határozataiból és Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai-

ból egyaránt. A magyar álláspontot (ahogyan az előzőleg vizsgált Száray-

tankönyvben is) Kossuth higgadt és racionális szavai (ezúttal Kossuth 
levele Csány László dunántúli kormánybiztoshoz 1848. decemberében) 

képviselik. Továbbá olvashatunk vonatkozó részleteket az Országgyűlési 

határozatokból is. A tankönyvi fejezet képanyaga is igen gazdag. A már 
ismert nemzetiségek elhelyezkedését bemutató térkép mellett egy, a 

birodalom belső helyzetét ábrázoló osztrák karikatúrát, továbbá egy-egy 

képet láthatunk a balázsfalvi gyűlésről és a horvát tartománygyűlés 

üléséről. A tankönyv közli továbbá a Hurban és társai ellen kiadott 
körözőlevelet is60. 

A nemzetiségekkel történő kibékülést a 24. fejezetben (Fényes győzelmek 

és tragikus vereség) A nemzetiségi kérdés alakulása címszó alatt, 
tárgyilagosan írja le a tankönyv, tartalmazva a zsidó egyenjogúsítás 

kérdését is. A választott szemelvények felsorolás szintjén:  

- A katolikus főpapság pásztorlevele a hívőkhöz;  
- Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai;  

- Teleki László 1849. május 14-én kelt levele Párizsból Kossuth 
Lajosnak;  

- Batthyány Kázmér külügyminiszter körlevele a nemzetiségekkel 
folytatandó tárgyalások irányelveiről, 1849. június 10.; 

- Nemztiségi Határozat 1849. július 28. és Szemere Bertalan zsidó 
emancipációról szóló állásfoglalása 1849. májusából.61  

A nemzetiségekkel kapcsolatban az alábbi képanyagot találjuk: Szlovák 
küldöttség Ferenc József előtt, Avram Iancu és egyik alvezérének, 

valamint a Zalatnáról elűzött fegyvertelen lakosság lemészárlásának 
ábrázolása62. A szemelvényekhez és a képekhez tartozó feladatok 

rákérdeznek többek között a szlovák vezető réteg magatartására a 
szabadságharc idején, Hurban eredményeire és alkalmazott eszközeire, 

Teleki véleményére („Mit ért azon, hogy Szent István Magyarországa 
meghalt?”)63.  

 

A nemzetállamok és birodalmak koráról szóló, az ipari forradalom újabb 
hulláma és hatásai című fejezetben a társadalmi és demográfiai 

folyamatokat egy létszámadatokat is tartalmazó kivándorlásokat ábrázoló 

térképet láthatunk. A hozzá tartozó feladat a népességvándorlás okaira, 

irányaira és a létszámadatokra kérdez.64  

A nemzetiségi kérdés még két leckében fordul elő. A nemzetiségi kérdést 

                                                            
60 Uo. 156-157. o.  
61 Uo. 164-166. o.  
62 Uo. 165-166.o.  
63 Uo. 165. o.  
64 Uo. 186. o.  
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az újabszolutizmus korában egy ábra mutatja be, amelyből kiderül, hogy a 

nemzetiségek a korábbinál előnyösebb, a magyarok viszont a korábbinál 

hátrányosabb helyzetbe kerültek. Ehhez társul még egy karikatúra is, ahol 
birodalmi katonák egy sorban kísérnek különböző nemzetiségeket 

ábrázoló személyeket. A karikatúrához a vonatkozó feladat alapján a 

tanulóknak szöveget kell készíteniük.  
 

Ami a századfordulóig tartó időszakot illeti, a tankönyv tényszerű leírást 

ad a nemzetiségek passzív ellenállásáról és az elszakadási törekvésekről. 

A cigányság helyzetéről a dualizmus korában egy rövid bekezdés tudósít. 
Vándorló életmódjuk miatt csak becsült létszámadatokat ad a tankönyv. 

Megtudhatjuk, mivel foglalkoztak, és hogy a „kormányzat a népoktatásba 

való bevonásukkal próbálta segíteni felzárkózásukat.” 65 
A térképek a migrációs folyamatot ábrázolják Magyarországon, illetve az 

ország etnikai összetételét mutatják be 1850-ben és 1910-ben. A 

vonatkozó kérdések a térkép elemzéséről szólnak, és a térkép 
„módszertanára” kérdeznek66. Táblázatokból kaphatunk információt 

Magyarország nemzetiségi megoszlásáról 1850, 1880, 1900, és 1910-ből 
és a népesség vallási megoszlásáról etnikumonként 1890-ből67. Az 

asszimiláció vázlatos ábrája68 nagy segítség lehet a tanulóknak a fogalom 
és a történelmi folyamatok megértésében és rögzítésében. Ma is 

példaértékű lehet egy 1870-es évekből származó felvidéki kisváros 
háromnyelvű (magyar, szlovák és német) táncvigalomra hívó plakátja69. 

Ami a választott forrásanyag-szemelvényeket illeti, a téma kapcsán 
olvashatunk részleteket a Lex Apponyiból és az 1895-ös nemzetiségi 

kongresszus határozataiból70. Ugyanebben a fejezetben olvashatunk a 
cigányság helyzetéről a dualizmus korában, először összeírásukról és 

létszámadataikról értesülhetünk, életmódjukról pedig két kép ad 
információt71. A tankönyv az 1893-as országos cigányösszeírásból közöl 

részeket. A tanuló megtudja, hogy a tankötelezettség kiterjesztése a 
cigányokra nem volt egyszerű, mert kijátszották a törvényeket. Az 

államhatalom ezzel szemben csak kényszereszközökkel tud eredményeket 

elérni. Mint olvashatjuk a korabeli forrásból: „egy kis kegyetlenséget el 
kell követni a humanitás nevében.” 72  

A tankönyvi lecke részletesen bemutatja még a Román Nemzeti Párt 

Memorandumát (1892). A lecke változatos, témába vágó feladatokat 

                                                            
65 Uo. 257. o.  
66 Uo. 259. o.  
67 Uo. 258. o.  
68 Uo. 260. o.  
69 Uo. 261. o.  
70 Uo. 261. o.  
71Vándorcigányokról készült kép Erdélyben és a magyar cigányzenészekről készült felvétel Uo. 263. o 
72 Uo. 264. o.  
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tartalmaz, pl. a térképekkel kapcsolatosan a migrációs folyamatok 

elemzését, a kivándorlókról és zsidó családról készült, családfotókkal 

kapcsolatosan a család társadalmi hovatartozásának, helyzetének 
megállapítását. A Dohány utcai zsinagóga képe alapján a zsidóság 

élethelyzetének bemutatása, a demográfiai adatokat ábrázoló diagramok 

és táblázatok elemzése, a cigányságról közölt képek vizsgálata, a levont 
következtetések megállapítása, érzékeltetése mind a nemzetiségi kérdés 

körültekintő bemutatását teszi lehetővé.   

Végezetül a 39. A társadalom változásai c. fejezetben az ipari társadalom 

címszó alatt esik szó a terménykereskedelemből meggazdagodott, 
nagypolgársághoz tartozó német és zsidó családokról, akik származásuk 

miatt a politikába csak közvetett módon szólt bele.  

 
Az OFI 10. évfolyamos tankönyvében73 először a székelyeket mutatja be a 

tankönyv egy felkelésük kapcsán. Szemelvényként Bocskai István 

végrendeletéből olvashatunk, melyben a „Székely Nemzetségről” is ír74. 
A nemzetiségek következő megjelenése a tankönyvben: a nemzetiségek 

megemlítése a 17. században a népességszám megnövekedése kapcsán. 
Megtudhatjuk, hogy egyes országrészekben (Erdély, Dél-Magyarország) 

emiatt a magyarság kisebbségbe szorult. 75 
A 17. század. közepén Zrínyi Miklós horvát bán, a szigetvári hős 

dédunokája hadvezéri és irodalmi munkásságát méltatja a tankönyv, majd 
a Vitéz hadnagy és Az török áfium ellen való orvosság című munkáiból 

idéz, melyek egyben hadtörténeti forrásokként is szolgálnak.76 
A 32. fejezet az ország 18. századi újjászületéséről szól. A Száray-

tankönyveknél kevesebb adattal és információval, de éppen ezért 
lényeglátóbban, letisztultabban, átláthatóbban mutatja be a történelmi 

folyamatokat. A népmozgásokat bemutató térkép is átláthatóbb77. A 
demográfiai változások részeként megtudhatjuk, hogy Erdélyben a 

magyar etnikum létszámaránya annyira lecsökkent, hogy háttérbe szorult 
a románsággal szemben. A kísérleti tankönyvben egyetlen átlátható 

táblázat mutatja be az ország nemzetiségeinek százalékos arányát a 

becsült adatok alapján, 1790 körül. A vallási megoszlás ábrázolását egy 
szintén egyszerű, letisztult kördiagram mutatja be78. A tankönyv szövege 

minden megértést és átláthatóságot akadályozó plusz információ adása 

nélkül ír a sváb, a szlovák, a román, a rác és a ruszin betelepülésről. A 

betelepülések felvázolása után népmozgások részleteiről és 

                                                            
73 Kísérleti tankönyv. Történelem. 10. http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-10  
74 Uo. 66. o.  
75 Uo. 76-77. o.  
76 Uo. 79. o.  
77 Uo. 151. o.  
78 Uo. 152. o.  

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-10
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következményeiről szerezhetünk ismereteket (nyelvhasználat, 

kiváltságok, stb.)79. 

A tankönyv következő, nemzetiségről szóló említése az 1800-as évek első 
felében, Pest lakosságának tárgyalása közben történik: Pest-Buda a 

magyarosodás színtere lett, a német ajkú lakosság asszimilálódott, 

nevüket is magyarosították.  
 

A 41. fejezet egésze a nemzetiségi kérdést taglalja a reformkorban. A 

térkép, amely a nemzetiségek elhelyezkedését ábrázolja, egyértelmű, 

átlátható, hozzá táblázat is tartozik, amelyben százalékos megoszlásban, 
bizonyos országterületek (Erdély, Horvátország) külön megjelenítésével 

kapunk informatív adatokat a nemzetiségek arányáról.80 A tankönyv 

szövege tárgyilagos. Magyarország nemzetiségeit képen (rézmetszeten) is 
megjeleníti a tankönyv81, ugyanez a kép a Száray-tankönyben is 

megtalálható. További képi illusztrációként Hadadi parasztok és zsidó 

terménykereskedő ábrázolásával találkozhatunk.82  
A magyar zsidóságot nagyon érthetően és átláthatóan, tárgyilagosan 

mutatja be külön címszó alatt a tankönyv már a török kor végétől kezdve. 
Logikus gondolatmenetben megtudhatjuk, hogy milyen rendeletek 

szabályozták be az országba történő bevándorlásukkor az életüket, 
magyarázatot kaphatunk ezáltal arra, hogy miért választottak pl. olyan 

szakmákat, mint terménykereskedő vagy bankár, és mindez hogyan tette 
lehetővé a tőkefelhalmozást. Azt is megtudhatjuk ebből a részből, hogy 

megindult a zsidóság asszimilációja és emancipációja ebben a korszakban. 
83 

 
A tankönyv következő része a cigányságot mutatja be, egészen onnan 

kezdve, amikor egy bizonyos Wilson úr felfedezte indiai származásukat 
(forrás: Esti Hírlap, 1843)84. Emellett olvashatunk Mária Terézia és II. 

József a népcsoport megregulázására irányuló, de többnyire sikertelen 
próbálkozásairól. Végül megnyugtatásképpen megtudhatjuk, hogy a 18. 

század végére a népcsoport már önként letelepedett, és hagyományos 

mesterségeikből próbált megélni.  
 

A tankönyv Kitekintő részében a nemzetiségi kérdés megítéléséről esik 

szó85. A tankönyv e speciális része el kívánja oszlatni az esetleges 

                                                            
79 Uo. 152. o.  
80 Uo. 192. o.  
81 Uo. 193. o.  
82 Uo. 193-194. o.  
83 Uo. 194. o.  
84 Uo. 195. o.  
85 Uo. 195. o.  
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tévhitet, miszerint a magyar állam el akarta volna nyomni a 

nemzetiségeit. Helyette felvállalja a helyzet megítélésében azt a 

kijelentést, hogy a jelenlegi magyar történetírás elismeri, hogy voltak 
ugyan túlkapások, „de országos szinten a politikai erők a nemzetiségi 

kérdés liberális kezelését szorgalmazták”86. Száray nem tesz ilyen 

kijelentéseket, ő Kossuth racionális szavait idézve akarja a tanulókat 
rávezetni arra, hogy a fent idézettekre rájöjjenek, ami álláspontunk 

szerint csak megfelelő tanári rávezetéssel lehetséges. Érdekes és hasznos 

ugyanitt a romantikus-nacionalista múltba fordulás megemlítése a 

történetírásban, ennek megértése ugyanis kulcsfontosságú lesz a 20. 
századi magyar történelem megértésében. 

 

A magyar szabadságharc első momentumaként a szerb első 
nemzetgyűlésének határozatait olvashatjuk a szemelvények között. A 

kapcsolódó kérdések segítenek a szerbek önállósodási törekvéseinek 

megértésében. A többi nemzetiség önállósodási törekvéseit a megkésett 
jobbágyfelszabadítással összefüggésében a tankönyv együtt kezelve 

mutatja be. A tankönyv röviden és érthetően mutatja be a nemzetiségek 
helyzetét, azt, hogy a jogegyenlőség nem oldotta meg a nemzetiségi 

kérdést, és hogy a nyelvhasználati jogok mellett a nemzetiségek már 
politikai jogokat is követeltek 87.  

A szabadságharc tárgyalása során a tankönyv felvázolja nemzetiségekkel 
való megbékélési kísérleteket88, és részleteket közöl az 1849. július 28-i 

Nemzetiségi határozat-ból. A tankönyv vonatkozó szövege interpretálja is 
a történéseket.    

 
4.4. Hon- és népismeret 

 
A honismeret horizontja tág, összekötő jegye a szűkebb és tágabb haza 

(földrajzi hely) sokoldalú, élményszerű, fölfedeztető megismerése. 
Időhorizontja a 19–20. század, vagyis a „látható” és „hallható” emlékekkel 

(épületek, népviselet, elbeszélések) befogható időszak. A hon- és 

népismeret beleilleszkedik a magyarságismeretbe (hungarológiába). 
Egyúttal szoros kapcsolatban van interkulturális tanulmányokkal 

(magyarok és nemzetiségek, magyarok és más népek). A gyermekek, 

illetve a felnőttek ismeretanyaga szülőföldjükről, különös tekintettel a 

határon túli magyarság élethelyzetéről: történetéről, életmódjáról gyakran 

hiányos. A tantárgynak és a taneszközeinek ezeket a „fehér foltokat” kell 

megszüntetnie.  

 

                                                            
86 Uo. 195. o.  
87 Uo. 205. o.  
88 Uo. o. 213-214. o.  
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A hon- és népismeret tartalma mindkét könyvben (a tantárgyi 

előírásoknak megfelelően) leginkább a néprajzi alapismereteket jelenti, de 

ezek összekapcsolódnak honismereti (főleg történeti, részben földrajzi, 
egészen kis részben műemlékvédelmi, muzeológiai, természetvédelmi, 

örökségvédelmi stb.) tudnivalókkal. A tágabb honismeretbe 

művelődéstörténet, ipar- és technológiatörténet stb. is beletartozik, de 
ezeket a tantervek nem írják elő, és ezért a tankönyvek sem 

tartalmazzák. 

 

A hon- és népismeret tantárgy tankönyveinek egyik módszertani 
nehézsége, hogy a hon- és népismeret kiindulópontja minden esetben az 

adott táj, szülőföld, tehát akár egy Csögle nevű falu vagy zuglói általános 

iskola, s ennyire specializált tankönyv nem írható. Vagyis a konkrét táj 
(falu, város, kerület) hon- és népismerete csakis az adott tanár 

munkájával, felkészülésével valósítható meg – a tankönyvben egyáltalán 

nincs erre lehetőség, a munkafüzetben azonban kaphatnak a diákok ezzel 
kapcsolatos feladatokat (pl. emlékek gyűjtése). A tágabb szülőföld s 

általában a magyarságismeret szempontjából azonban a tankönyvek már 
releváns segítséget jelenthetnek.  

 
Az A. változat csak kis mértékben tartalmaz képet a határon túli 

magyarokról: az 5. osztályos anyagban pl. A Felföld világa, Erdélyország 
népeinek viselete, a 6. osztályos anyagban ilyen téma nincs. A Felföld 

világa fejezet nagyon vázlatos, Erdélyország (meg kellene magyarázni az 
„-ország” utótagot, hasonlóan pl. Somogyországhoz), fejezete a minimális 

ismereteket megadja: Kalotaszeg, Mezőség és Torockó, Székelyföld, 
utalás Moldvára és érdekes módon néhány sor erejéig Kárpátaljára (55. 

oldal). Szerencsére a tematikus fejezetekben fel-felbukkannak határon túli 
vonatkozások, pl. A falu közössége fejezetben található búcsúról szóló 

fejezetben helyet kap Csíksomlyó (91. oldal). 
 

Az A. változat többet nem foglalkozik a határon túli magyarsággal, és a 

nemzetiségeket pedig meg sem említi. Érdekes, hogy a mohácsi 
busójárásról szép leírást ad (61–62. oldal), de nincs említve, hogy ez 

délszláv (sokac) szokás, még akkor sem, amikor idézi, hogy a busók 

Poklada, poklada! felkiáltással indulnak neki a városnak…  

A szöveg szerencsére sok helyen kitekint internetnikus vonatkozásokra, 

pl. a magyarországi ünnepek kapcsán említést tesz az iszlám, a 

keresztény, a zsidó és a kínai naptárról (36. oldal), és nem 

hiányoznak a Szent István intelmeiből az idegenek 

befogadására vonatkozó közismert szavak (37. oldal).  
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A Hon- és népismeret tankönyv B. változata 5. osztályos anyaga a 

nemzetiségek bemutatásával indul: Nemzetiségek a Kárpát-medencében 

(10. oldal). A fejezet korrekt módon felsorolja a nemzetiségeket, viszont 
magyarázat nélkül hagy egyeseket: rutének, kálizok, vallonok (10. oldal), 

ezeket aligha ismerik a gyerekek. Ismerteti a trianoni szerződést 

(„trianoni tragédia”). A nemzetiségeket bemutató fejezetek változatosak, 
a gyűjtő témakörök a következők: Nemzetiségek a Kárpát-medencében, 

Nemzetiségek határon innen és túl, Vándorló nemzetiségek, hazát kereső 

magyarok, Az etnikai és egyéb népcsoportok Magyarországon (cigányság, 

zsidóság, kunok és jászok), Nemzetiségek és vallásuk. A nemzetiségekkel 
kapcsolatos törekvések, iskoláztatás, nyelvhasználat, fórumok stb. 

bemutatása hiányzik.  

 
Ezek után következnek a néprajzi tájak, majd a teljes 6. osztályos anyag 

előbb kulturális antropológiai körképet ad, majd pedig a határon túli 

magyarság néprajzának leírását közli: Törzsi társadalmak – egzotikus 
népek (78. oldal): ez a fejezet csak nagyon kis betekintés a kulturális 

antropológiába, etnológiába, de mégis szó esik indiánokról, inkákról, 
maszájokról, egyiptomiakról, indiaiakról. A határon túli magyarságot 

bemutató fejezetek tagolása erős Erdély-központúságot mutat: 
Erdélyország magyarsága, A Partium történelme és földrajza, Kalotaszeg, 

a népművészet kincsestára, A Mezőség, Székelyföld, Csíkszék és Kászon, 
Háromszéktől Barcaságig, Marosszék és Aranyosszék, A gyimesi és a 

moldvai csángók, Kárpátalja, A Felvidék, Felföldi tájak, felföldi emberek, 
Bácska, A Bánság. A további magyarok lakta területekről nincs említés.  

 
A fejezetek színvonalasak, közérthetőek, és alkalmasak az érdeklődés 

felkeltésére, tanulásra, hozzátéve, hogy bizonyos területek viszont 
kimaradtak (pl. Horvátország, Szlovénia, Ausztria), és nem esik szó a még 

távolabbra került magyarságról (emigráció, diaszpóra).  
 

Összefoglalásként elmondható, hogy az A. tankönyv az előírásoknak kíván 

megfelelni, vagyis a nemzetiségekről nem szól (sajnos még csak nem is 
utal rájuk), az összmagyarságot azonban az illusztrációk megjelenítik, a 

határon túli magyarokat azonban az illusztrációk bevonásával megfelelő 

módon és hangsúlyosan tárgyalja. Az A. tankönyvnek nem feladata a 

határon túli magyarság részletes bemutatása.  

 

A B. változat hézagpótló munka. A hazai nemzetiségek bemutatása 

kicsit vázlatos, aktuális kérdéseik, oktatásuk, 

nyelvhasználatuk stb. tárgyalása hiányzik, de ennek 

ellenére sok hasznos ismeretet nyújt. A határon túli 

magyarok bemutatása Erdély-központú, ennek 
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kivitelezése mintaszerű, de más országok esetében vázlatos, sőt egyes 

országok magyarságának bemutatása még az említés szintjén sem valósul 

meg.  
 

4.5. Földrajz 

 
A földrajz tantárgy tanítása a 7. osztályban kezdődik. A tantárgyat az 

alsóbb korcsoportokban a környezetismeret, a hon- és népismeret, 

illetőleg más társadalomtudományokat képviselő tantárgyak (történelem, 

nyelvtan, irodalom) alapozzák meg. E tantárgyat korábban hat 
tankönyvcsalád képviselte; vizsgálatunkban mindegyik munkacsoport 

tankönyveit áttekintettük. Közülük a Műszaki Könyvkiadó tankönyvei 

minősülnek a legkiválóbbnak mind a tananyagot, mind az illusztráltságot, 
mind a fejlesztési-módszertani elkötelezettséget tekintve. Örvendetes, 

hogy az OFI kísérleti tankönyvei e tankönyvcsalád szerzői közül 

választottak tankönyvírót (tananyagfejlesztőt); egyben sajnálatos, hogy a 
kísérleti tankönyvek nem mindegyike érhető el a világhálón, így az OFI 

tankönyveiről nem mutathatunk teljes képet. Csak reménykedhetünk, 
hogy az OFI teljes sorozata tartalmában és aktualitásában hasonló magas 

színvonalat fog képviselni, mint a kiadása idején még igen naprakésznek 
tekinthető Műszaki Kiadó tankönyvei. (A vizsgált tankönyvek listája a 

tanulmány végén lévő Irodalomjegyzékben található.) A kísérleti 
tankönyvek jelenlegi hiányossága miatt vizsgálatunkba ezért a Műszaki 

Könyvkiadó könyveit is bevonjuk. 
Tanulmányunk központi témája, a nemzeti kisebbségek helyzete 

Magyarországon, illetőleg a szomszédos országokban, valamint az 
interetnikus és interkulturális kapcsolatok tipikusan a két-két évfolyamra 

tagolódó tananyag második felében jelenik meg: az általános iskola 8., 
valamint a középiskola 10. osztályában. A 7., illetőleg a 9. osztály nem 

foglalkozik célzottan nemzetiségek ábrázolásával, de tananyag a világ 
sokszínűségének, a nyelvek és kultúrák értékes változatosságának 

ábrázolásával nyitottságra, elfogadásra nevel, a multikulturalitás 

megbecsülését fejleszti.  
 

A Műszaki Könyvkiadó 7. osztályos tankönyve a földtörténet és a 

kontinensek bemutatása után, Európa jellemzésében Népesség, nyelvek 

cím alatt érinti először a magyarság interkulturális viszonyainak témáját. 

„A magyarral rokon finnugor nyelveket csak kevés európai mondhatja 

anyanyelvének.” – olvashatjuk a 108. oldalon. A szöveg melletti 

térkép kiemeli Európa nagy nyelvcsaládjait. Minthogy a 

finnugor nyelvcsalád magyarul beszélő tagjainak sem 

mindegyike lakik országhatárunkon belül, fontos már 

itt felhívni a figyelmet arra, hogy a finnugor 
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nyelvcsalád mely tagjai magyar nyelvűek. A problémát megoldja azonban, 

hogy a tankönyvhöz tartozó munkafüzet 45. oldalán a 3. gyakorlati kérdés 

egyike: „Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv? ………” és: „Európa 
mely országaiban beszélnek még az ebbe a nyelvcsaládba tartozó 

nyelven? ………..” itt érdemes lenne kiegészíteni a feladatot a magyar 

nyelvű lakosság lakóhelyének kijelöltetésével, illetőleg azon országok 
felsoroltatásával, ahol jelentős számú magyar népesség található. 

A Műszaki Könyvkiadó sorozatában Dél-Európa, ezzel együtt Horvátország 

és Szerbia leírása 7. osztály tananyagában szerepel. A kerettanterv a 

szomszédos országok részletes tanítását már a 8. osztály tananyagába 
helyezi. Horvátország jellemzésében szól „a jelentős számú szerb és 

magyar nemzetiség”-ről. „Szerbia az utódállamok közül a legnagyobb 

területű és a legnépesebb. Az északi részen elhelyezkedő Vajdaság fontos 
mezőgazdasági terület. A terményeket a sokoldalú élelmiszeripar dolgozza 

fel. Itt él a több mint 350 000 fős magyar nemzetiség is. A terület 

központja Újvidék (Novi Sad), fontos települése még Szabadka.” (138. 
oldal) A nemzetiség szót a szerzők zölddel kiemelik. Magyarázatot ugyan 

nem adnak hozzá, de később a kulcsszavak között megismétlik, kiemelve 
értékét (141. oldal). Sajnos, a kérdések, feladatok között nincs 

magyarságra vonatkozó.  
Ukrajna bemutatásában: „Ukrajnában a jelentős számú orosz nemzetiség 

mellett mintegy 170 000 magyar is él. Ők az Északkeleti-Kárpátok nyugati 
oldalán, Kárpátalján, főleg a Tisza alföldjén élnek. A terület legfontosabb 

városai Ungvár, Munkács és Beregszász.” 
A 8. osztály tananyagának első tematikus egysége: Közép-Európa. 

Hazánk, Magyarország. 
Közép-Európa természeti képének felvázolása után Közép-Európa 

népessége (13. oldal). A Népesség – nemzetiség alfejezet 
megmagyarázza a nemzetállam fogalmát, Magyarország is nemzetállam. 

A közép-európai népesség bemutatásával párhuzamosan a szerzők 
kördiagramokban az egyes népességek nemzetiségi összetételét is jelölik. 

Romániában 9% magyar lakosságot jeleznek. Magyarország nemzetiségi 

összetétele: magyar 95%, német 2%, szlovák 1%, délszláv (sic!) 1%, 
egyéb 1%. A 14. oldalon található a nemzeti kisebbség fogalmának 

definíciója. A fogalom a Kulcsfogalmak közé is bekerül (15. oldal). 

A Magyarországgal szomszédos országok bemutatása e ponton 

folytatódik. Ausztria tájai, népessége alcím alatt (30. oldal) leírja, hogy 

mai formája az I. világháború után az Osztrák–Magyar Monarchia 

felbomlását követően alakult ki. „A legkeletibb osztrák 

tartományban, Burgenlandban magyarok is élnek.” Szlovénia 

földrajzában: „Az északkeleti határvidéken azonban pár 

ezer fős magyar kisebbséggel is találkozunk.” 

Északi szomszédunk: Szlovákia cím alatt (42. oldal) 
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rögtön kördiagramot találunk: „Szlovákia népességének nemzetiségi 

összetétele”. A magyarság 11%-ot képvisel. A tankönyv bizonyos 

tudnivalókat, lényeges vagy érdekes ismereteket a lapszéleken emel ki Jó, 
ha tudod! cím alatt. Ebből idézünk: „A legtöbb magyar Szlovákiában a Kis-

Duna és az Öreg-Duna között elnyúló szigeten, a Csallóközben él.” A 

törzsszöveg első mondat után már a magyarság adatairól értesülünk: „A 
lakosság mintegy 15%-a nem szlovák nemzetiségű. Közülük a déli 

országhatár mentén élő magyarok száma a legnagyobb. Ők 600 ezren 

vannak.” Az ezt követő fejezet is szem előtt tartja a magyarságról szóló 

tudnivalókat: a Tátrából levonul a Vág-völgybe, innen a Hernád völgyébe 
és a Dunamenti síkságra, így érzékelteti a földrajzi-társadalmi-kulturális 

egybefüggést. A tematikus vonalvezetést egyértelműen jó gyakorlatnak 

tartjuk. Az ipar rövid leírásában minden településnév elsőként magyar, és 
csak zárójelesen szlovák. Ez szintén jó gyakorlat. A területi kapcsolatok 

szétválaszthatatlanságáról írott néhány mondat is értékes, melyet szépen 

illusztrál a párkányi híd mint kapocs képe. Az országról szóló tananyagot 
kiegészítő három érdekesség Jó, ha tudod! címmel szintén hasznos 

ismereteket közöl: „Az Északnyugati Kárpátok hegyvonulatai közt élő nép 
a történelmi Magyarország legészakibb területe, a Felvidék nemzetiségi 

kisebbségeként létezett.” (43. oldal). A 44. oldalon szól a kassai dómról és 
a lőcsei városházáról, melyről fényképet is szerepeltet. Az összefoglalás 

ismét kitér a jelentős számú nemzetiségre. A feladatok szakasz 
visszakérdez a nemzetiségi összetételre és rákerestet azokra a szlovákiai 

magyar várakra, melyeknek jelentős szerepük volt a magyar 
történelemben. 

Délkeleti szomszédunk: Románia (45–49. oldal). Az ország 
bemutatásában egységes törekvés, hogy minden történelmi földrajzi név 

magyar nyelvű: Székelyföldi-medence, Háromszéki-, Csíki-medence, 
Hargita, Olt, Zsil, Maros stb. A Jó, ha tudod! Erdély nevét magyarázza a 

sűrű erdőállományra hivatkozva. A szemléltető képen egy torockói szőttes 
látható. A népesség bemutatásában nagy hangsúlyt kap a magyarság: 

„Románia 22 milliós lakosságának több mint 10%-a valamely nemzeti 

kisebbséghez tartozik. Legnagyobb számú a magyar nemzeti kisebbség, 
számuk a hivatalos adatok szerint 1,4 millió. Ők főként a Székelyföldön, 

az Erdélyi-medence északi részén, Kolozsvár környékén és a magyar határ 

mentén élnek. A Székelyföldön sok olyan település van, ahol a magyar 

nemzetiségűek vannak többségben. A magyarság fő kulturális központja 

az Erdélyi-medence közepén levő Marosvásárhely.” (46. oldal). A 47. 

oldalon található két marginális megjegyzés szintén a magyarsággal 

kapcsolatos: „Jó, ha tudod! „A magyarlakta területek 

iparosítása az utóbbi 50 évben jelentős számú román 

munkavállaló betelepülésével járt együtt. Ennek 

következtében elsősorban a magyar határ menti 
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térségben és Észak-Erdélyben fokozatosan csökkent az itt élő magyar 

nemzetiség aránya.” „A korábban Magyarországhoz tartozó Erdély 1920-

ban került Romániához”. A megjegyzések első mondatának szemléletével 
természetesen nem érthetünk egyet, ha érzelmi sugallatát át is érezzük. 

Értékes azonban a következő megjegyzés: „A moldvai csángó-magyarok a 

romániai magyarság legkeletibb csoportja.” Az oldalon szereplő fotók 
Kolozsvárról és Nagyszebenről szólnak, felhívva a figyelmet a szász 

nemzetiség központjára.  

A 49. oldalon található Kulcsfogalmak közt „magyar nemzeti kisebbség”. 

Ugyanitt kép Vajdahunyad váráról a kérdéssel: „Hol találjuk meg a vár hű 
„másolatát” Magyarországon?” Tobábbá kép a Gyilkos-tóról  nevének 

magyarázatával. Az összefoglalás ismét kitér a nemzetiségekre: „Románia 

soknemzetiségű ország. Legnagyobb a magyar és a német nemzetiség 
aránya, akik főként Erdélyben laknak. A magyarok legfőbb kulturális 

központja Marosvásárhely és Kolozsvár”. A kérdések, feladatok szakasz 

épp ez utóbbi három tényre kérdez rá.  
Az 50–51. oldalon összefoglalás kezdődik. A térképen meg kell mutatni 

többek között a külországi magyar kulturális központokat is. Utána a 
fogalomtár következik. Fogalomtár. „nemzeti kisebbség: Egy adott 

országban a fő államalkotó nemzet mellett élő más nyelvű és kultúrájú, 
kisebb arányú népcsoport (pl. a magyarok és a németek Romániában).” 

A 8. osztályos munkafüzet feladatai között a következők vonatkoznak a 
helyi magyar nemzeti kisebbségre:  

(14. oldal) Az Alpok országai címen Ausztria és Szlovénia a témakör. 
Ehhez kapcsolódik a 2. feladat: a) Milyen nyelven beszél a mindkét 

országban élő, azonos nemzeti kisebbség? ……………; b) Milyen 
államalakulat tagja volt az I. világháború után Szlovénia? ……..; c) Mely 

ország részeként létezett Ausztria az I. világháború előtt? …. 
(19. oldal) Északi szomszédunk, Szlovákia. Egy kördiagramot látunk, 

melyből kiderül, hogy Szlovákia lakosságának 86,5%-a szlovák, 11,0%-a 
magyar, 1,5%-a roma, 1,0%-a cseh. Szöveg: „A diagram a Szlovákiában 

élő különböző népcsoportok arányát mutatja. Tanulmányozd a diagramot, 

majd válaszolj a kérdésekre! Feladatok: a) Nevezd meg a két legnagyobb 
lélekszámú népcsoportot Szlovákiában! 1. ….. 2. ………; b) Szlovákiában 

kb. 5,4 millióan élnek. Számold ki, hogy hány fő alkotja a megnevezett 

két népcsoportot! Írd az adatot a népcsoport neve elé!; c) Színezd zöldre 

a 2. feladat térképén azt a területet, ahol a legnagyobb arányban élnek 

magyarok! 

A 2. feladathoz egy domborzati rajz tartozik Szlovákiáról.  

(20. oldal) Délkeleti szomszédunk, Románia. 2. feladat. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

a) Kik a székelyek? …..; b) Jelöld zölddel a térképen, 

hol élnek! – Az 1. feladat mindkét részéhez egy-egy 
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térkép tartozik. – c) Melyik betűvel jelölt város az erdélyi magyarság 

legfőbb kulturális központja? A város betűjelét és nevét írd le! [T., M. és 

N. a három várost jelölő betű]; d) Nevezd meg a térképen jelölt két másik 
várost is! Írd melléjük, hogy mely nemzetiségek központjai ezek! 

A 22. oldalon lévő összefoglalásban javasolhatjuk, hogy tartalmazzon egy 

magyar kisebbségekre vonatkozó kérdést a szomszéd országok 
tekintetében. 

 

A Műszaki Könyvkiadó 7-8. osztályos tankönyvei kellő részletességgel és 

magas színvonalon foglalkoznak a határon kívüli magyar nemzetiségekkel. 
A megvizsgált tankönyvcsaládok közül ez az egyetlen, mely összehangolt 

módszerekkel, azonos formai megoldásokkal, pontos illusztrációkkal és a 

tankönyvhöz jól illesztett feladatokkal mutatja be a magyar 
kisebbségeket. Kár, hogy a régi tananyagban a déli országok és a többi 

szomszédos ország tananyaga nem kapcsolódik össze, hanem két osztály 

tananyagára esik szét. Jó gyakorlat azonban, hogy a szerzők mindemellett 
törekedtek az egységes kép megalkotására. A magyar kisebbségnek 

otthont adó országok bemutatásában mindenütt megtaláljuk a magyarság 
elhelyezkedésének területi megnevezését, ennek térképi ábrázolását, a 

magyarság lélekszámát. A jelentős népességarányt képező magyar 
kisebbség százalékos arányát is bemutatják a tankönyvek. Igen fontos 

szemléletet tükröz, a magyar identitástudat megőrzésére, a magyar 
értékek megbecsülésére ösztönöz, hogy a magyar táj- és településnevek, 

a magyar földrajzi nevek egységesen magyarul szerepelnek. A mai 
gyakorlatban, a számítógépes információszerzés térhódításának 

közegében azonban talán már szerencsésebb lenne a magyar elnevezések 
mellé a helyi hivatalos megnevezést is leírni zárójeles formában, mivel a 

diák egy globális világtérképen, illetőleg az egyes országok világhálón való 
megjelenítésében minden bizonnyal a helyi többség által használt 

tulajdonneveket fogja megtalálni. A magyarság elhelyezkedésének 
földrajzi megjelenítése mellett a tankönyvek súlyt fektetnek a magyarság 

központjainak, kulturális, történelmi-néprajzi nevezetességeinek 

bemutatására vagy írásos, vagy képi formában.  
 

A Hazánk, Magyarország című tanegység mintegy száz oldalnyi 

tananyagot tartalmaz országunkról. Társadalomszemlélete, a nemzeti 

értékek megbecsülésére való törekvése figyelemreméltó. „Magyarország 

államhatára szinte sehol sem jelent tájhatárt. A természetföldrajzi 

szempontból nyitott országhatár valójában nem elválaszt a 

szomszédos országoktól, hanem inkább összeköt bennünket 

azokkal. Egyben erősíti az országok egymásrautaltságát 

is.” (56. oldal) A saját regionális, a nemzeti értékek 

iránt érzett büszkeség és felelősségtudat, az eltérő 
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értékek megbecsülése, a globalizáció és az egymásra utaltság 

tudatosítása szemmel láthatólag egyik legfontosabb nevelési-fejlesztési 

célja a tankönyv szerzőnek. A fenti mondat szemléletében készült el a 
témánkkal kapcsolatos Népességünk jellemzői című fejezet (76–78. oldal). 

A témát Teleki Pál gondolataival vezetik be, mely a sok kis nemzet 

értékéről szólnak, melyek az európai erő elemeit jelentik.  
A 76. oldalon ismétlést és összegzést olvashatunk, mintegy összefoglalva 

a 7. és 8. osztályban tanultakat. Jó gyakorlat, hogy visszautalnak a 

szerzők a külhoni magyarságra „(…) A magyarság lélekszáma azonban 

jóval több, mint ahányan az anyaország területén laknak, a világon 
napjainkban ugyanis mintegy 15 millió magyar él. Ebből több mint 3 millió 

fő a szomszédos országokban található. Közülük legtöbben, mintegy 1,4 

millióan Romániában élnek, a határ menti területeken kívül Észak-
Erdélyben és a Székelyföldön. Szlovákiában, a Csallóközben és a magyar 

határ közelében a Felvidéken élő magyarság lélekszáma több mint 500 

ezer. Csaknem 300 ezer fős magyar nemzetiség él Szerbiában a Vajdaság 
területén. Ukrajnában, a Kárpátalján lakik a mintegy 170 ezer fős 

magyarság. Jóval kisebb számban ugyan, de találunk magyarokat 
Horvátország, Szlovénia és Ausztria (Burgenland) határ menti területein 

is, számuk összesen 80-100 ezer fő. A határainkon túl élő magyarok az I. 
világháborút lezáró trianoni békeszerződés következtében kerültek a 

szomszédos országokba.” (A továbbiakban a kivándorlókról.) Térkép: A 
magyar népesség aránya és területi eloszlása a szomszédos országokban. 

Magyarország ki van takarva, körülötte árnyalatok jelölik a százalékos 
arányt. 

A következő fejezet címe: Hazánkban élő kisebbségek. „Hazánk 
lakosságának több mint 95%-a magyar anyanyelvű. Legnagyobb 

lélekszámú (kb. 200 ezer fő) nemzetiségünk a német. Ők elsősorban a 
főváros környékén, a Dél-Dunántúlon, valamint Komárom-Esztergom 

megyében élnek. A mintegy 100 ezer fős szlovák nemzetiség főként 
Budapest környékén, Komárom-Esztergom és Békés megyében lakik. A 

Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint a főváros környékén élő délszlávok 

(horvátok, szerbek, szlovénok megközelítően 100 ezer fős nemzeti 
kisebbséget alkotnak. A román nemzetiséghez tartozók (közel 25 ezer fő 

főként Békés és Hajdú-Bihar megye határ menti területén élnek. A 

jelentős számú roma népesség etnikai kisebbségként él hazánkban. 

Közülük legtöbben az északi és a keleti megyékben, a Dél-Dunántúlon, 

valamint a fővárosban laknak.” 

Érdekességként szó esik a többi kisebbségről. A térkép a hazánkban 

élő nemzetiségek területi eloszlását mutatja be színes 

pontokkal. Nyolc nemzetiséget jelöl: horvát, német, 

szlovák, román, szerb, görög, szlovén, roma. Jó, ha 

tudod! „Az europid népességhez tartozó cigány 
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(roma) népcsoport Észak-Indiából származik, és a XIV. századtól 

kezdődően telepedtek le nagyobb számban hazánk területén. Bár a cigány 

népesség nagy része már nem beszéli a roma nyelvet, sajátos kultúrája, 
hagyományai miatt önálló etnikai kisebbséget alkot.” 

78. oldal. Rövid összefoglalás. Elsorolja a fenti nemzetiségeket. A 

kérdések, feladatok szakasz már nem csupán erre kérdez vissza, hanem 
jó gyakorlatként információkat gyűjtet az egyes nemzetiségek sajátos 

szokásairól, ünnepeiről, hagyományairól, illetőleg a határon túli magyarok 

életéről, hagyományairól, hozzánk való kapcsolódásairól.  

A tankönyv összefoglaló záró feladatsorai a 162. oldalon kezdődnek. 
Minden diáknak, tanulócsoportnak a lakóhelye szerint kell megoldani a 

kérdéseket. A jó gyakorlatok között kell számon a 163. oldalon található 

kérdést: „Milyen hagyományokat, szokásokat őriznek a lakóhelyeden élő 
nemzeti kisebbségek?” 

 

A 8 osztályos Földrajz munkafüzet témához tartozó kérdései közül a jó 
gyakorlatok közé kell sorolnunk a következőt: (33. oldal) A Népességünk 

jellemzői fejezet kérdései. 
1. Írd be a hiányzó adatokat és válaszolj a kérdésekre! 

Hazánk lakóinak száma: ….. 
A világon élő magyarság lélekszáma: …… 

Melyik országban él a legnagyobb lélekszámú magyar nemzetiség? … 
Nevezz meg olyan Európán kívüli országot, ahol jelentős számú magyar 

nemzetiség él! …. 
2. Sorold fel a hazánkban élő jelentősebb számú nemzetiséget! … 

3. Magyarázd meg! Mit jelent az a megállapítás, hogy a „nemzetiség az 
összekötő kapocs az országok között”? [A legértékesebb kérdés.] 

4. Nézz utána! Milyen lehetőségei vannak a hazánkban élő 
nemzetiségeknek saját nyelvük, kultúrájuk megőrzésére! ….  

Hogyan gondoskodik az anyaország a határon túl élő magyarokról? 
A feladat összeköti a tanári magyarázatot az önálló ismeretszerzéssel, 

tudatosítja a magyar és a nem magyar kisebbségi sorsokat (hazától 

függetlenül), és rámutat a többség felelősségére. 
 

A 9–10. évfolyamos tankönyvek természetesen az általános iskolai 

tudásra építenek, s minthogy a népesség összetételéről szóló tananyag 

jórészt az alapismeretek közé tartozik, a középiskolai tankönyveknek erről 

már nem kell részletesen szólniuk. A tanulók ismereteinek gyarapítása, a 

nevelési célok és ismeretek mélyítése azonban továbbra is cél. A 

műveltségi terület ebben a korosztályban tágítható ki a 

történelmi, nyelvi és irodalmi ismeretek 

szintetizálásával, ebben a korcsoportban 

tudatosítható a témához kötődő aktuális 
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események, jelenségek és folyamatok. A lokális és regionális társadalmi 

folyamatok a középiskolás korosztály tananyagában kapcsolható össze a 

globalizáció mindenkit érintő folyamatával, itt tudatosítható az egyes 
ember felelőssége a kisebb-nagyobb és más-más értékeket képviselő 

közösségek iránt. „Az elsajátított ismeretek és a felismert összefüggések 

alapján érthetővé válnak azok az új kihívások, amelyek a XXI. század 
elején átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, s amelyek 

érdekellentéteket okozhatnak, társadalmi változásokat gerjeszthetnek a 

világ korábban egymástól elzárt térségeiben, társadalmaiban.” (Nemzeti 

alaptanterv – 2012 Földünk – környezetünk, 137) 
A 9. osztály tankönyveiben a téma egyrészt ismétlésként van jelen, 

másrészt – jó gyakorlatként egységesíti és rögzíti azokat az 

alapfogalmakat, amelyeket a tanulók az alsóbb fokú oktatásból hoztak. 
Egyszersmind kiegészíti a korosztályhoz illeszkedő ismeretekkel.  

A társadalomföldrajz bevezetése a 164. oldalon kezdődik A népesség 

összetétele alcímmel. Kiemelt megjegyzés: Jó, ha tudod! „Az etnikum az 
az összetartozás tudatával élő népcsoport, amelynek viszonylag állandó a 

kultúrája és saját nyelve van. Az etnikumot alkotó népeknek nincs önálló 
országuk. Etnikumot alkot például a roma népesség hazánkban.” Alatta 

ugyanazt a két térképet találjuk, ami a nyolcadikos könyvben is szerepelt 
a magyar népesség arányáról és területi eloszlásáról Magyarországon 

kívül, illetőleg a hazánkban élő nemzetiségek területi eloszlásáról. Az 
etnikum fogalmának középiskolai bevezetését jó gyakorlatnak tarthatjuk, 

és jó gyakorlat a térképek megismétlése is, mert vizuálisan is felidézi, s 
ezzel mélyíti az általános iskolában tanultakat.  

A tananyag: „A nemzet történelmileg kialakult tartós etnikai közösség, 
amelyet a közös nyelv, a közös kultúra, a terület, a gazdasági élet és 

rendszerint valamilyen államszervezet tart össze. A nemzetiség (nemzeti 
kisebbség) valamely állam területén élő, de nem a többségi nemzethez 

tartozó, azonos etnikumú, nyelvű és kultúrájú, közös történelmi múltú, 
kisebbségben élő közösség. A nemzetiségek kialakulhatnak az 

államhatárok változásaival (pl. a magyarok Romániában, Szlovákiában, 

Ukrajnában, a volt Jugoszlávia több utódállamában, Ausztriában), vagy 
kivándorlással (pl. a magyarok Észak-Amerikában).”  

A fogalomismétlés részletezése ismét csak megfelel a korosztály 

érettségének. A kulcsfogalmak között a tankönyv csak a nemzetiség 

fogalmát említi. Minthogy a későbbiekben már nincs mód a határainkon 

túli magyar nemzetiségek áttekintésére, érdemes lenne e helyütt egy 

néhány mondatot összegzést a tananyaghoz hozzákapcsolni grafikus 

ábrázolással együtt. Emellett javasolható a magyar 

nemzetiségekkel kapcsolatos aktuális esemény vagy 

eseménysor felidézésére, követésére, 

megfogalmazására irányuló feladat is.  
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Magyarország földrajza a 10. osztály leghangsúlyosabb tananyaga. 

Témánkat a Hányan vagyunk, hogyan élünk? Hazánk népessége. A 

településszerkezet sajátosságai alcímet viselő tananyag fejti ki három 
oldalban (143–145). „A világon napjainkban mintegy 15 millió magyar él, 

90%-uk a Kárpát-medencében, a történelmi Magyarország területén. A 

szomszédos államokban élő 2,7–3,3 milliós magyar lakosság Európa 
nemzeti kisebbségei közül – az oroszoktól eltekintve – a legnagyobb 

lélekszámot teszi ki. A Kárpát-medence magyar nemzeti kisebbségei a 

trianoni békeszerződés következtében alakultak ki.” (143. oldal) A lap 

széli táblázat a határon túli magyarok száma az egyes országokban az 
ezredforduló első éveiben. Egy másik megjegyzés ugyanezen az oldalon 

felsorolja a Nyugat-Európába áttelepült magyar kisebbségek 

lakosságszámát országonként – talán fölöslegesen, hiszen ennél az 
adatsornál fontosabb lenne a magyar kisebbségek mai helyzetének 

ismertetése, kultúrájuk, anyanyelvük állapota, a magyar közösségek 

kapcsolatainak bemutatása, az anyaország gondoskodása, a magyar 
kisebbségek és a magyarországi összetartozásának sokszínű kifejezése. A 

fejezethez kapcsolódó feladat nem középiskolai szintű, hiszen csak a 
magyarlakta országok térképes bemutatását várja el.  

A tankönyv sajnos nem beszél a Magyarországon élő nemzeti 
kisebbségekről. „Az ország lakosságának 95%-a magyar nemzetiségű. A 

legnagyobb etnikai kisebbség a cigányság, amelynek tagjai közül egyre 
többen vállalják roma mivoltukat. Számuk meghaladja a kétszázezret. A 

legjelentősebb lélekszámú nemzetiség a német, a szlovák, a horvát, a 
román, a szerb és a szlovén. 

 
Az OFI kísérleti tankönyvei szerencsésen sokat építenek a Műszaki Kiadó 

tankönyvcsaládjának tananyagára. A Kárpát-medence földrajzának 
tananyaga átkerül a 8. osztályba, így a magyar kisebbségekről szóló 

ismeretanyag átadását nem szakítja meg a nyári szünet. A 
tankönyvcsalád 9. osztályos anyaga még nem elérhető, az általános 

iskolai ismeretanyag pedig jórészt megegyezik az előbb tárgyalt 7. és 8. 

osztályos anyagokkal, így vizsgálatunkat a 10. osztályos tankönyvvel 
folytatjuk. A Műszaki Könyvkiadó gondozásában megjelent tankönyvcsalád 

e téren egyébként is hiányosságokat mutatott.  

A kísérleti tankönyvcsalád 10. osztályos tankönyvét a következő fejezetek 

alkotják: I. Társadalmi folyamatok a 21. század küszöbén. II. A 

világgazdaság jellemző folyamatai. III. Magyarország. IV: Európa. V. 

Európán kívüli országok. VI: Fenntarthatóság. – Az V. fejezet 

kivételével mindegyikben megjelenhet az interetnikus 

kapcsolatrendszer. 

 

Az I. fejezet a Föld népességének állapotával: 
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sokszínűségével, minőségi és mennyiségi változásával foglalkozik. Az 1. 

fejezet Több mint 7 milliárdan vagyunk. Pozitív gyakorlatként kiemelhető 

a türelemre, elfogadásra való nevelés példája: a 11. oldal migrációval 
foglalkozó szakasza, melyben Európa népességének történeti fogyásával 

párhuzamosan tárgyalja a népességvándorlás tényét. A szöveg mellett két 

ábra: egy grafikon és egy fényképes illusztráció szerepel. A grafikon az 
európai népesség fogyását ábrázolja; demográfiai ábra a születés és a 

halálozás arányait kifejezve időben és százalékban. A fényképen 

kambodzsai menekültáradat látható, nincs informatív jelentése, csak 

illusztrál. A fejezet 2. témája Ahányan, annyifélék vagyunk címmel az 
emberi faj rasszainak mozgására, keveredésére hívja fel a figyelmet; igaz, 

csupán egyetlen mondatban (12. oldal), de a multikulturalitás létezésére, 

a különbözőségek megbecsülésére ez az egy mondat kellőképpen rávezet. 
Ehhez a mondathoz térképes illusztráció is tartozik, mely a világtérképen 

ábrázolja a nagyrasszok földrajzi elterjedését. Szintén a toleranciára való 

nevelés jó gyakorlatai között tartjuk számon a vallási és a nyelvi 
sokszínűség tanítását (14. oldal), melyet az Együtt, egy országban című 

altéma összegez a 15. oldalon. Külön kiemelendő ennek az anyagrésznek 
a szövege mint jó oktatási anyag (jó gyakorlat): „Nemzetiség (nemzeti 

kisebbség) egy adott állam területén az államalkotó nemzethez képest 
kisebbségben élő népcsoport, amelynek van anyaországa. Tagjait nyelvük, 

kultúrájuk, közös történelmi múltjuk kapcsolja össze. A nemzetiségek 
élhetnek nagyobb közösségekben (tömbben), de elszórtan (szórványban) 

is. Vannak olyan országok, amelyek népessége döntően egy nemzethez 
tartozik, ezek a nemzetállamok (pl. Portugália). A többségre azonban több 

nemzet, illetve nemzetiség együttélése jellemző (pl. döntően két nemzet, 
a flamand és a vallon alkotja Belgium lakosságát, Bosznia és Hercegovina 

a szerb, bosnyák és a horvát nemzet közös szövetségi állama). 
Az etnikai kisebbség tagjai nyelvi, kulturális jellemzőik, hagyományaik 

alapján összetartoznak, de nincs anyanemzetük (pl. a romák és a kurdok) 
(180. oldal, 1.1. ábra).” [a 180. oldalon megnézhetjük, mely országban 

élnek kurdok] 

[Kiemelten:] „A nemzetiség létrejöhet pl. államhatárok megváltozásával, 
új államok megszületésével, vagy tömeges bevándorlással. Nyugat-

Európában a nemzetiségek többsége (katalánok, baszkok, bretonok stb.) 

az egyes államok kialakulásával párhuzamosan vált maga is önálló 

struktúrájú társadalmi közösséggé. A magyar nemzet és állam területének 

felosztásával (1920 után) a magyar nemzet tagjai milliószámra váltak az 

új országok területén nemzetiséggé (nemzeti kisebbséggé). 

Ugyancsak a határváltozásoknak köszönhető pl. az ukrajnai 

orosz, litvániai és ukrajnai lengyel, horvátországi és 

koszovói szerb nemzeti kisebbségek kialakulása is. A 

kivándorlási hullám alakította ki Kanada francia 
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nemzetiségét. A nemzetiség az adott országon belül különböző mértékű 

autonómiával is rendelkezhet.” 

A témához kapcsolódó feladat: Történelmi ismereteid alapján keress 
példákat a nemzetiségek kialakulására!  

A nyelvi és vallási sokszínűség altémákhoz két illusztráció tartozik a 14. 

oldalon. A hat képből álló fényképsorozat emberek és épületek 
ábrázolásával valóban valamiféle sokszínűséget mutat be, de valójában 

ennek a fényképválogatásnak nincs szerepe a tananyagban, csupán 

színesíti a tankönyvet. Az alatta lévő térkép azonban már jó gyakorlati 

információ: a vallások geográfiai elterjedését és arányát mutatja egy 
világtérképen. 

A leckéhez tartozó önálló feladat csoportmunkára ösztönöz, ez is a jó 

gyakorlatok közé sorolandó. Az osztályban kialakított tanulói csoportok 
mindegyikének választani kell egy-egy nemzetiséget, melyet 

elhelyezkedés, történelmi szempontok, hagyományok, szokások, 

kultúrájuk alapján be kell mutatniuk.  
A leckéhez tartozó fogalmak között ki kell emelni a „hivatalos nyelv, 

nemzet, nemzetiség, nemzeti kisebbség” fogalmakat. Hiányoljuk az 
etnikai kisebbség fogalmat. 

Szintén jó gyakorlat az összefoglaló kérdések és feladatok között a 2. „A 
nemzetiségek hidak az országok között. Mit jelenthet ez a megállapítás?” 

– A kérdésre a tankönyvben nem kapunk választ, a feladatmegoldás 
nyilván tanári jóváhagyással történik. A feladat súlyozott jelenléte 

azonban igen fontos és pozitív gyakorlat.  
 

A III. fejezet Magyarország. Ennek az 1. témaköre: Mit jelent magyarnak 
lenni? Ebben a leckében találjuk az Európa keleti felében altémát, 

melynek második bekezdése: „Köztes-Európa nagyhatalmi érdekszférák 
találkozási területe, ezért itt az évszázadok során jelentős határváltozások 

történtek. A népcsoportok megélték a kisebb és a nagyobb területű 
államhoz tartozást, így a határoknak kiemelkedő szerepe van a nemzeti 

identitástudatban.” A szöveghez kapcsolódó ábra fontos információt, 

egyben tananyagot jelentő térkép: Változó határok a Kárpát-medencében 
címmel a trianoni és a mai Magyarország egymásra vetítése (75. oldal). 

Ennek a leckének altémái még: Hazánk, Európa és a Kárpát-medence, 

valamint Értékeink védelme (76. oldal). A lecke teljessége kifejezetten a 

magyarságtudatot fejleszti-elemzi, illetőleg annak elemeit mutatja be 

vázlatosan: fontos helyszíneket, jelképpé vált tárgyakat, földrajzi, 

kulturális jelenségeket, értékeket sorol és jelenít meg. A leckét 

illusztráló ábrák is ehhez a témakörhöz köthetők. Egyetlen 

ábra utal közvetetten a nemzetiségekre, ez is a 

történelmi Magyarországhoz kapcsolható inkább. A 

76. oldal 1.8. ábrája egy, a mai országhatárokat 
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ábrázoló térkép, mely magyar városokat magyar névvel jelöl 

Magyarországon és a szomszédos országokban (az országneveket a 

térkép nem közli.) Buda, Pannonhalma, Eger stb. mellett ott látjuk 
Nándorfehérvár, Segesvár, Torda, Kolozsvár, Munkács, Kassa, Ónod, 

Besztercebánya, Pozsony neveit is. A térkép jól átlátható, a történelmi 

városok ábrázolásával a tankönyvíró szándéka világos, emellett elég 
szabadságot ad tanárnak és a diáknak a téma átgondolására. A térképhez 

kapcsolódó feladat szövege: „Identitásunkhoz kötődő nevezetes 

helyszínek a Kárpát-medencében (a teljesség igénye nélkül).” „Mi a 

megjelölt helyszínek jelentősége a magyar identitás szempontjából? 
Közülük hol jártál már? Mely helyeket ajánlanád egy külföldi barátodnak, 

ha szeretné megismerni a magyarokat?” [Az utolsó mondat 

színvonaltalan, pontatlan.] 
A fejezet 2. témája: Fogyunk és öregszünk – miért baj ez? A fejezet 

végén ismét egy a külhoni magyar kisebbségre is vonatkozó közvetett 

utalást olvasunk: „A vándorlási különbözet hazánkban a 20. század első 
felében pozitív volt, hiszen a határváltozások miatt a lakosság 

folyamatosan vándorolt a mai Magyarország területére. A század második 
felében a diktatúra nem engedett teret az ilyen folyamatoknak, ekkor 

inkább a külföldre távozók száma növekedett (ha volt lehetőség arra, 
hogy elhagyják az országot). A rendszerváltás óta viszont ismét pozitív a 

mérleg, a Kárpát-medence területéről folyamatos a magyarság 
anyaországba vándorlása, ami ellensúlyozza az országot elhagyók számát. 

Tehát az elvándorlás nem lehet indoka a népességcsökkenésnek.” (81. 
oldal) A szövegközeli grafikonos ábra az 1990 és 2011 közötti időszakban, 

évenkénti bontásban jelöli a szomszédos országokból bevándorlók számát 
és arányát.  

A 9. fejezet címe Helyek és emberek. Ez utóbbiban (111. oldal) szó esik az 
önkormányzatokról, de a kisebbségi önkormányzatokról nem. Érdemes 

lenne kiegészíteni ezzel a tankönyv anyagát, illetőleg a tanári 
segédanyagban felhívni a tanárok figyelmét a szóbeli kiegészítésre a 

kisebbséggel élő településeken.  

A IV. fejezet címe: Európa földrajza. A 7. tematikus egységben, mely 
Európa nyitása kelet felé címet viseli, nem nemzetiségi tematikában, 

csupán mintegy érdekességként szerepel az erdélyi környezetszennyezés. 

Nincs funkciója, a tény nem kapcsolható szervesen a tananyaghoz. Sem a 

szövegkörnyezet, sem a feladat üzenete nem jó, nem támogatandó (157. 

oldal). A 158. oldalon azonban egy fontos altéma következik: Etnikai 

sokszínűség címmel. „A közép-európai térség etnikai összetétele 

mindig is vegyes volt, az országok közül napjainkban csak 

Lengyelország népessége tekinthető homogénnek. 

Csehország területén az államalkotó cseh népen belül 

az ugyancsak cseh nyelvet beszélő morvák jelentős 
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mértékben elkülönülnek. Szlovákiában és Romániában a legnagyobb 

kisebbséget a magyarok alkotják. Létszámuk csökken az asszimiláció, az 

elöregedés és a kivándorlás miatt. A szlovákiai magyarság a déli határ 
menti területeken él (főleg Csallóközben), létszáma 460 ezer fő (az 

összlakosság 8,5%-a, 2011), kulturális központja a dunai kikötő- és 

hídváros Révkomárom. (Itt utal a 7.6. ábrára, mely a révkomáromi 
Európa-udvart ábrázolja Szlovákiában, és megkérdezi, hogy miért 

különleges ez az épületegyüttes.) A romániai magyarság száma 1,3 millió 

fő alá csökkent (az összlakosság 6,5%-a, 2011). Zárt tömbben élnek a 

Székelyföldön, kulturális központjuk Marosvásárhely. Más helyeken, 
például Kolozsváron vagy Nagyváradon arányuk kisebb (7.7. ábra).” Az 

ábra ugyanezen az oldalon a szöveg mellett található; térkép Magyarok 

Kelet-Közép-Európában címmel. A térkép a sokszor felhasznált magyarság 
elhelyezkedését mutató térkép színes és országhatárokkal ellátott 

változata. Túlságosan is színes, ezért a magyar lakosság elhelyezkedése 

gyengén látható. Feladat nem kapcsolódik hozzá, ami nagy kár, mert itt 
több tényt lehetne tudatosítani a tanulókkal: milyen országban, hol, 

milyen arányban, milyen számban, hogyan él a magyar nyelvű lakosság. 
A lecke következő altémája A felzárkózás kezdeti időszaka címet viseli. 

Szlovákia és Románia esetében megemlíti a „kisebbségek kezelésének” 
problémáját, mint ma is létező problémát, de a témát nem taglalja (159. 

oldal). Egy későbbi altéma: Melyek a turizmus vonzerői? Ebben bemutatja 
a térség néhány ismert turisztikai központját, pl. Karlovy Varyt. Egy 

magyar vonatkozás jelenik itt meg: Pozsony, „az egykori magyar főváros 
és koronázási székhely” (161. oldal), de természetesen itt 

nemzetiségekkel kapcsolatban nem történik említés. A 163. oldalon a 
kiemelt fogalmak között Pozsony, Kassa, Révkomárom, Martonvásárhely, 

Nagyvárad, Kolozsvár és Brassó szerepel.  
A 9. lecke Eltérő fejlődési utakon a Balkán-félsziget szláv államai címet 

viseli. Ennek első altémája Jugoszlávia kulturális sokszínűségével 
foglalkozik. Az írott tananyagban a magyarság nem jelenik itt meg, de a 

szöveg melletti ábra, a 9.1. térkép a régi Jugoszlávia nemzetiségeit 

mutatja a mai országhatárokkal. Itt az egyes nemzetiségek különféle 
színekkel vannak jelölve, szerepel a magyarság is, mely többé-kevésbé jól 

megkülönböztethető. Ugyanez a lecke az egyes országok tárgyalásával 

folytatja. A 165. oldalon Szlovénia az első tárgyalt ország. „Szlovénia és 

hazánk kapcsolata kiegyensúlyozott, a magyar kisebbség parlamenti 

részvétele biztosított. A hazánkban élő szlovének (vendek) a törvényben 

elismert 13 nemzetiség egyike.” – Tehát a kapcsolatra oda-vissza 

történik utalás, ez jó gyakorlat. A következő ország 

Horvátország. Rögtön a kapcsolattal kezdi: „A horvát–

magyar kapcsolatok harmonikusak, de az 

együttműködést nehezíti, hogy a közös határvidék 
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viszonylag fejletlen. Horvátországban a magyarság szórványokban él, 

központja a Dráva régi átkelőhelyénél épült Eszék. Magyar hajók is 

használják az adriai kikötőket.” A szöveg melletti kép inkább félrevezet, 
mint vezet: a fényképen aknákat szednek föl a délszláv háború után a 

magyar–horvát határon. Ennek sugallata, mintha hogy Magyarország 

szerepet játszott volna a délszláv háborúban.  
Ugyanebben a leckében a 166. oldalon kezdődik Szerbia bemutatása. „A 

Vajdaság Szerbia autonóm területe. Lakóinak 1/7-ed része (kb. 280 000 

fő) magyar, a magyarság létszáma azonban gyorsan csökken a természeti 

fogyás, valamint az el- és kivándorlás miatt. A Vajdaság Szerbia éléstára, 
kiváló minőségű termőföldjein magas színvonalú gazdálkodás folyik, 

településein sokrétű az élelmiszeripar. Újvidék a tartomány székhelye és a 

magyarság kulturális életének központja, legnépesebb települése 
Szabadka.” A 166. oldalon fénykép található a belgrádi, azaz a 

nándorfehérvári várról. Alatta a kérdés: „Mely történelmi esemény 

kapcsolódik a várhoz?” A 167. oldalon a kiemelt fogalmak között 
Vajdaság, Eszék, Újvidék, Szabadka a kapcsolódó.  

A 10. lecke Az Európai Unió és Oroszország között címmel ír Ukrajnáról 
(168–9). A lecke túlságosan is naprakész és aktuális, az események 

nyilvánvalóan felül fogják írni a tartalmat. A nemzetiségekkel 
kapcsolatban pedig meg lehet állapítani, hogy a magyarság furcsa helyre 

került: az altéma Oroszok Ukrajnában, ukránok Oroszországban címet 
kapta. „Kárpátalján (de a Kárpátokon túl is) kb. 150 000 fő magyar él, 

főleg a síkvidéki területeken. Jórészt magyar lakta város Beregszász, a 
kárpátaljai magyarság legfőbb kulturális centruma, és jelentős a 

magyarok száma Ungváron és Munkácson is.” (168. oldal). Ugyanezen az 
oldalon egy térkép szerepel a szöveg mellett az ukrajnai nemzetiségi-

nyelvi elhelyezkedésről a Krím beolvadása előtt. A fogalmak között (169. 
oldal) szerepel Ungvár, Munkács és Beregszász is. 

A 12. összefoglaló lecke szempontként helyezi el a nemzetiségekről szóló 
témakört, és mint minden témakörben, arra biztat, hogy egy-egy 

csoportot alakítva, a tanulók készítsenek beszámolót az általuk 

kiválasztott országról. 
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5. A téma megjelenése a magyar nyelv és irodalom, valamint 

történelem tantárgyhoz kapcsolódó segédkönyvekben 

 
Ahogyan az a fenti elemzéséknél is látható volt a Kárpát-medencei 

interetnikus viszonyok szemléltetéséhez, tanításához elengedhetetlen a 

történelem és a földrajz tantárggyal való szoros kapcsolat. Ezen 
tantárgyközi kapcsolat megvalósítására a tankönyvekben leginkább a 

kartografikus típusú illusztrációk alkalmasak. Ezért is esett a választás a 

különböző segédkönyvek közül az irodalomtörténeti és történelematlaszok 

elemzésére. Az irodalomtörténeti atlaszok elsősorban a határon túli 
magyar irodalom bemutatására összpontosítanak, az európai, illetve a 

világirodalmi témák feldolgozása önálló térképlapokon jelenik meg, 

továbbá nem foglalkoznak nemzetiségi irodalom ábrázolásával. A magyar 
irodalmat szemléltető térképlapok többsége a történelmi Magyarország, 

illetve a Kárpát-medence területének bemutatására korlátozódik, az 

Európát megjelenítő térképlapokon nem szerepelnek a magyar irodalomra 
vonatkozó adatok. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó Történelematlasza általános iskolásoknak 
segédanyag 2011-ben a Nemzedékek tudása és a Cartographia 

Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg. A történelem tárgy 
specifikumához igazodva kronologikus sorrendben közöl térképlapokat az 

ember kialakulásától a 2000-es évek elejéig. A térképeket rajzos 
illusztrációk színesítik.    

 
A vizsgált téma direkt tanítása a két elemzett irodalmi atlasz következő 

térképlapjain szerepel irodalomból: A határon túli magyar irodalom, 
Tamási Áron: Ábel a rengetegben, A határon túli magyar irodalom I., A 

határon túli magyar irodalom II., Irodalmi emlékhelyek, múzeumok és 
híres könyvtárak ; nyelvtanból: Magyar nyelvjárások. Az irodalmi 

térképlapok közül A határon túli magyar irodalom I. című oldalt elemezzük 
részletesebben. A Magyar nyelvjárások című térképlap alapvetően két 

elemből áll, egy nyelvföldrajzi térképből, valamint az egyes 

nyelvterületekre jellemző népviseleteket ábrázoló fényképekből. Mindkét 
típusú illusztráció elemzésével már foglalkoztunk a korábbiakban. 

 

A határon túli magyar irodalom I. című térképlap többféle szövegtípussal 

dolgozik. Középpontjában a Magyarországot s szomszédos országait 

ábrázoló térkép található. A térképről az ikonok segítségével leolvasható a 

felsorolt határon túli szerzők születési és halálozási helye, valamint 

azok a települések, ahol alkottak. A térképen a legfontosabb 

művek címe és keletkezési ideje is szerepel. Az oldalon 

két másik térkép is helyet kapott, amelyek az 

emigráns magyar irodalom legfontosabb helyszíneit 
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jeleníti meg, az egyik Európát, a másik az Amerikai Egyesült Államokat 

ábrázolja. A kartografikus ábrázolás mellett képi illusztrációk is találhatók 

a térképlapon: a felsorolt szerzők portréja, könyvborító és egy filmből 
származó fénykép is található. Továbbá található az oldalon grafikus 

típusú illusztráció is, amely az Ábel a rengetegben című regény főbb 

kérdéseit mutatja be egy gondolattérképen. 
 

Az illusztrációk mellett szövegek is szerepelnek az oldalon: olvashatunk 

idézeteket a szerzők fontosabb műveiből, valamint egy Jó tudni! című 

szövegdobozban ismeretközlő szöveget: „Az első világháború után az 
államhatáron túl is jelentős a magyar nyelvű irodalom szerepe. Sokan 

csak egységes magyar irodalomról beszélnek, mert a „határon túlság” 

megbélyegző kategória. A kárpát-medencei magyar irodalom egy 
egységes európai irodalom része, amelynek alapját a közös nyelvi-

kulturális identitás jelenti.” A magyarázó szöveg a tankönyvekhez képest 

más szemszögből közelíti meg a vizsgált témát, felvetése jó vitaindító 
lehet az osztályteremben. Az irodalmi atlaszokban szereplő térképlapok 

mind illusztrációit, mind szövegeit tekintve igen komplexek, ezért számos 
különböző didaktikájú feladat megfogalmazására alkalmasak. 

Felhasználásuk mindenképpen érdemes a téma feldolgozását segítő jó 
gyakorlatok, modulok összeállításához. 

 
A vizsgált téma direkt tanítása a történelematlaszban szereplő 98 

térképlap közül csupán négy térképlap segítségével történik. Az atlasz 22. 
oldalán található Magyarország a XVIII. században címmel megrajzolt 

térképlap a jelentősebb XVIII. századi népmozgásokat is jelöli.89 A térkép 
rendkívül informatív, az egyes nemzetiségek mozgásiránya átlátható, a 

nyilak vastagsága arányban áll a betelepülő népesség lélekszámával. A 
térkép kiegészíti és térben is értelmezhetővé teszi a tankönyv által 

közvetített ismereteket. Így a Habsburg kormányzat által a németek 
betelepítésének útvonalát, a románok népmozgását Havaslaföldről és 

Mondvából, valamint a volt Török Hódoltság területéről, a horvátokét 

Nyugat-Magyarország irányába, a szlovák népmozgást Észak-
Magyarországról az ország elnéptelenedett területeire.  

Az atlasz 27. oldalának c) térképlapja a Monarchia 1918-as felbomlását 

ábrázolja, részletesen, más-más színnel jelölve a Monarchia népeit. 

Láthatjuk, hogy Ausztria egész területén, Csehszlovákia nyugati és észak-

nyugati részein, de elszórtan a trianoni Magyarország közép-dunántúli 

részein és ugyancsak elszórtan, mégis kisebb-nagyobb foltokban 

Erdélyben német népcsoporttal találkozunk (a térképen sárga 

                                                            
89 Nemzeti Tankönyvkiadó Történelematlasza általános iskolásoknak. Nemzedékek tudása és a Cartographia 

Tankönyvkiadó. 2011: 22.o.  
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színnel jelölve). Az újonnan megalakuló Csehszlovákia szlovák lakta 

területein nagyrészt szlovákok élnek. Kivétel ez alól a Felvidék nagyrészt 

magyar lakta területei. A nagyszámú román népesség mellett főleg Erdély 
keleti részein nagyszámú magyar népességgel találkozunk. A térképlapot 

korabeli népviseletek rajzai egészítik ki, így a magyar, a szlovák, a német 

(erdélyi szász), a ruszin és a román népviseleteket ábrázoló korabeli 
párokat láthatnak a tanulók. 90 

Az Emberveszteségek (1939-1945), népmozgások (1944-1952) című 

térképlap91 a második világháború emberveszteségeit, valamint a háború 

utolsó éveinek és a háború utáni évek népmozgásokat, az elüldözöttek és 
áttelepülők számarányát és útirányát jelöli. Láthatjuk, hogy magyarok 

Románia, az egykori Csehszlovákia szlovák területeiről, valamint 

Jugoszláviából telepedtek Magyarországra. A térkép nagyszámú elüldözött 
és vagy áttelepült német népcsoportot is jelöl. A németek főleg Románia, 

Jugoszlávia és Magyarország területeiről telepedtek át Németországba. 

Egykori magyar területről szlovákok települtek át Csehszlovákiába. A 31. 
oldalon egy kisebb térkép mutatja a második világháború utáni 

magyarországi népmozgásokat. Jugoszlávia területéről 60 000, 
Romániából 100 000, Csehszlovákiából 120 000 magyar jött vissza 

kényszerből Magyarország területére és mintegy 200 000 német ajkú 
lakosság szintén kényszerből hagyta el az országot és telepedett át 

Ausztriába. 92 
  

                                                            
90 Uo. 27. o.  
91 Uo. 31. o.  
92 Uo. 31. o.  
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6. A Cigány népismereti tankönyv  

 

Ligeti György: Cigány népismeret tankönyve évfolyamonkénti (7., 8. stb.) 

bontásban adott műveltségterülethez kapcsolódva, annak hivatalos 

előírásait előrebocsátva (témakör, résztémakör, cél, módszer) közli az 

ismereteket. Praktikusan 6 osztályban használandó a népismeret tantárgy 

kapcsán, bár elgondolkodtató, hogy valóan hat éven át meg tudják-e 

őrizni a diákok. A tankönyv nyilván a diákok számára íródott, de a tanárok 

tankönyveként is felfogható – részben azért, mert a tanárok többsége 

romológiát nem tanult, részben azért, mert nem válik szét az egyes 

évfolyamokhoz/korcsoportokhoz (13 évestől a 18 évesig) kapcsolt tudás, 

ismeret stílusa, módszere, vagyis megköveteli a tanári beavatkozást: 

válogatást, magyarázatot, adott helyzethez való igazítást.  

A kötethez kapcsolt Záró gondolatok fejezet elsősorban a tanárok számára 

magyarázza a népismeret, azon belül a romológia oktatásának 

szükségességét. A népismeret oktatása általában, de a romológia 

hatványozottan kétarcú jelenség: 1. egyik cél a nemzetiség öntudatának, 

identitásának „ébrentartása, ápolása”, 2. de egyúttal cél a többségi 

társadalomhoz tartozó diákok „toleranciájának és ismereteinek a növelése 

is” (261. oldal: mi a két célt megfordítanánk: ismereteinek és 

toleranciájának…, hiszen csak ismeret által lehetséges tolerancia!). A 

romológia esetében különös jelentőséggel bír mindkét cél: a roma és nem 

roma tanulókhoz kell szólni, a roma származásúak identitását pozitívan 

kell alakítania, a nem roma tanulókban pedig a toleranciát kell erősítenie. 

Végül a romológia azért foglal el különleges helyet a népismeret körében 

(például a többi nemzetiséggel kapcsolatos népismeret körében), mert a 

magyarországi cigányság egyszerre nemzetiségi kisebbség és (nem 

minden cigány emberre kiterjedően, de a csoport jelentős részére 

kiterjedően) hátrányos helyzetű szociális csoport. „Éppen ezért a 

népismeret oktatása során szélesebb körű ismeretek átadására és 

bonyolultabb, a társadalmi világba erősen beágyazott 

összefüggésrendszerek megértésére van szükség. Ugyanakkor ragyogó 

alkalom ez arra, hogy számos társadalmi és lélektani jelenség 

megtanításra kerüljön az általános iskola felsőbb évfolyamaiban, illetve a 

középiskolában. A cigányság témaköre a 

társadalomtudományok szinte egyetlen területét sem 

hagyja érintetlenül.” (261–262., a helyesírási hibák 

javítva.) A jelzett társadalomtudományok, amelyek 
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tehát a tankönyvi ismeret hátterét is jelentik: szociológia, (kulturális) 

antropológia, néprajz, közgazdaságtan, politológia, szociálpszichológia. 

Úgy véljük, hogy ennek kettős célnak és összetett tudományos háttérnek 

az egyszerre való érvényesülése gyakorlatilag lehetetlen, de 

természetesen minden e téren való kísérlet fontos. 

A tankönyv által felölelt tartalmi rész akár hibátlannak és teljesnek is 

mondható (talán csak az elmúlt évtized történései, a mindennapi 

eseményekhez való kapcsolódás hiányzik – hiszen a tankönyv 2004-ben 

lett engedélyezve, tehát előtte született). Például az Egy rémhír 

nyomában (168–169.) fejezet plasztikusan magyarázza el a rémhírek 

természetét: a cigányok megölik egy erőgépkezelő gyermekét, aki 

válaszul ledózerolja a falut… – A rosszindulatú rémhír 1975-ben kelt 

szárnyra, és a kutatók a kutatás időpontjáig 90 változatát gyűjtötték 

össze. A tankönyv a rémhírek természetrajzát ismerteti. Csakhogy a 

rémhírek egészen új közegre találtak az interneten (hoaxnak is nevezik 

ezeket), s éppen ez a történet is máig terjed. Ráadásul a történet 

feléledését szolgálja a tragikus – valós – olaszliszkai eset, amely mélyen 

megrázta a társadalmat. Ez a hiány nem a tankönyv hibája, csak a 

tankönyvben tárgyalt téma (objektív) hiánya. És számos további esemény 

lenne ide sorolható: roma kivándorlás, szegreált iskola, vagy éppen a 

tehetségkutatók roma győztesei, Snétberger Ferenc tehetségfejlesztő 

iskolája stb. A könyvből teljesen hiányzik az egyházak cigánymissziója.  

Az internet információs, műveltségalakító tényezőjét (a cigányság körében 

is) a tankönyv nem veszi figyelembe. Például a felsorolt filmek, művek 

nagy része az interneten elérhető, letölthető. 

A tankönyv által sorrendben, évfolyamonként érintett tematika gyakran 

mutat visszatérést, egy-egy téma kibővítését. Pl. a tankönyv elején 

szakszerűen, de 13 évesek szintjét messze meghaladóan esik szó a cigány 

nyelvek eredetéről és rokonságáról, 14 éveseknél (8. évfolyam) viszont 

egy sokkal egyszerűbb, közérthetőbb téma foglalkozik részben 

ugyanezzel: cigány szókincs és cigány szók a magyar nyelvben. 

A tematika sorrendben: 7. évfolyam: roma nyelv(ek), népköltészet, 

történet, roma népnevek, tipikus roma foglalkozások, népzene, a zene 

tájegységenként, illetve keverve cigány népcsoportokként (Szabolcs, 

Duna–Tisza köze, Dél-Alföld, beás cigányok), képzőművészet. 

8. évfolyam: cigány szókincs, cigány szavak a 

magyarban, roma műköltészet, irodalom (pl. Lakatos 

Menyhért), cigány történelem, tánc, naiv 
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művészek. 9. évfolyam: a magyar irodalom a cigányságról, a román a 

polgári Magyarországon, munka, megélhetés, cigány muzsikusok, 

játékfilmek, tv-műsorok (cigánykép a televízióban: Bazi nagy roma lagzi). 

10. évfolyam: szociográfiák a cigányságról, roma holokauszt, romák a II. 

világháború után (belügyi szervek, jogszabályok), Magyarországi Cigányok 

Kulturális Szövetsége, MSZMP KB határozat (1961), A cigányság képe a 

sajtóban (etnikai címkézés), kisebbségi, alternatív média, 

tömegkommunikáció, egy rémhír nyomában. 11. évfolyam: Új generáció: 

cigány irodalom, létszám, életmód, előítélet, rasszizmus, cigányvicc, 

település, lakóhely, lakásviszonyok, oktatás, új oktatás kezdeményezések 

a rendszerváltozás után, filmek, roma sajtóközpont. 12. évfolyam: 

lexikonok, forráskritika, népzenei aranykor a rendszerváltozás után, 

dzsesszzenészek, romák az interneten, életpálya, életszerepek, 

romológia… 

A tematikából látható az előírt tantervekhez és tantervi haladáshoz való 

ragaszkodás, ám így a tartalmi rész töredezett, egyes esetekben 

logikátlan, vagy koncentrikus körökben visszatérő. A gazdag képi és 

szöveges forrásanyag a könyv előnye. 

Egyes esetekben a mai diákok és a mai világ (diákok) számára 

érthetetlenül sok említés történik a szocializmus cigánypolitikájáról (pl. 

MSZMP KB határozat), de a rendszerváltozás utáni időszak, a ma 

történései/törekvései nincsenek kellően rendszerezve, árnyalva. A 

tankönyvből hiányoznak statisztikai adatok: a cigányság bevallott/becsült 

létszáma, földrajzi elhelyezkedésük, a különféle programokra fordított 

állami támogatás. Bár a könyv bevallottam szociálpolitikai kérdéseket is 

érint, ez sincs részletesen adatolva, kidolgozva. Hiányzik a tankönyvből a 

világ vagy Európa cigányságának a bemutatása. Ugyancsak hiányzik a 

könyvből egy jellemző mai cigány–magyar vegyesnyelvi helyzet 

bemutatása – holott ilyennel naponta találkoznak az emberek. A 

változatos nyelvi helyzet illusztrálására pl. Lakatos Menyhért Füstös képek 

című könyvéből is lehetne venni részleteket.  

A könyv nem kerüli meg a cigánysághoz kapcsolódó valós társadalmi 

problémákat. Pl. ilyen fejezet a cigányviccekről szóló. Ez nagyon fontos 

törekvés, több kellene belőle. A reflektáltság mindig megvan ezekre a 

szövegekre, de több lehetőséget kellene adni a vélemények 

kifejtésére. Ez szolgálná az igazi „kibeszélést”.  
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A tartalmi „mozaikosság” azonban számos pozitív üzenetet hordoz: 

1. Megismertet a cigányság történetével, hagyományos 

mesterségeivel, életmódjával.  

2. Bemutatja a magyar társadalom és kultúra cigánysággal kapcsolatos 

képét. 

3. Bemutatja a cigány kultúra önképét. 

4. Felvillantja a magyarországi cigánysággal kapcsolatos törekvések, 

előítéletek jellemzőit. 

5. Vázlatosan bemutatja a rendszerváltozás utáni időszak új 

lehetőségeit.  

A továbblépéshez javasolható lenne a szorosabb tematikai rend: 

történelem, nyelv, életmód, politika stb. Javasolható még több, vagy 

esetleg változatosabb konkrét forrás. 

A tankönyvet „tartós könyvnek” szánták, ezért kemény borítású és 

nyomdatechnikája is igényes. Azonban vizuális világunkban a csak fekete-

fehér képek már nem elegendőek. A képek választéka, és igényessége 

részben elfogadható, képaláírások vannak, de a képek többsége „bélyeg” 

nagyságú, nem vonzó, nem sok üzenet értékkel bíró. Fontosnak tartanánk 

a cigány kultúra ennél jóval gazdagabb és színesebb bemutatását. 

Természetesen figyelembe vesszük, hogy nagyon nehéz didaktikai feladat 

a valódi roma kultúra sokféleségének a bemutatása anélkül, hogy ne esne 

a szerző a cigány romantika áramába.  
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