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1. Bevezetés. A kutatás motivációi, céljai és eszközei
1.1. Kiindulópontok
Kutatásunk az Európai Roma Jogok Központja (European Roma Rights Centre) és az Esélyt a
Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) támogatásával valósult meg, célja a roma
reprezentáció vizsgálata a magyarországi közoktatásban. Korábbi kutatásokból (és a
mindennapi tapasztalatokból) tudható, hogy a romák erősen alulreprezentáltak a közoktatás
tankönyveiben. Egy 2002-ben végzett kutatás 83 releváns középiskolai tankönyvet vont
vizsgálatba, melyek mindössze 25,3%-ban volt egyáltalán szó a romákról (Terestyéni 2005).
(Közülük hét tankönyvben mindössze egyetlen mondat!) Egy kiterjedtebb, már az általános
iskolai tankönyveket is elemző, 2014-es kutatás eredményei javuló tendenciát tártak fel, mivel a
könyvek 56,6%-a tartalmazott romákról szóló ismereteket (Monitor 2014). Az alaposabb elemzés
szerint azonban ezek az ismeretek sem segítik igazán hatékonyan a roma közösségek és
történelmének és kultúrájának árnyalt megismerését, többek között azért sem, mert gyakran
elavult nézeteket tükröznek és/vagy nincsenek kellően beágyazva az oktatási-nevelési folyamat
rendszerébe.
Kutatásunk fentiek okán a közoktatást szabályozó, releváns1 kerettantervekre2 és az új, ún.
kísérleti tankönyvekre, munkafüzetekre fókuszált. A kutatásban a NAT egyes kitűzött céljait
indikátorként használtuk, az érintett kerettanterveket és tankönyveket egy, a támogató
szervezetekkel közösen kialakított szempontrendszer szerint elemeztük. A kutatás további lépése
a NAT céljaival összhangban megfelelő tartalmak ajánlása, az új tartalmak megjelenítésének elvi
és módszertani kritériumrendszerének felállítása.
A tankönyvek mellett a kerettantervek vizsgálata azért fontos, mert kijelölik előbbiek
meghatározó tartalmát és meghatározzák az évfolyamonkénti kimeneti követelményeket.
Magyarán, ha a kerettanterv nem írja elő a romákról szóló ismereteket, akkor azok nem kérhetők
számon a tankönyveken. Másrészt, ha szerepel is valamilyen tartalom a romákkal kapcsolatban, de
az nem minősül kötelező tananyagnak, nem kimeneti követelmény, akkor a tanárokat szorító

Azokat a műveltségi területeket és tantárgyakat vizsgáljuk, ahol reális elvárás, hogy legyen a romákról szóló tartalom
(pl. történelem, magyar nyelv és irodalom, etika, hon- és népismeret stb.).
2 A közoktatás tartalmi szabályozása három szinten történik: a Nemzeti Alaptanterv (a továbbiakban: NAT)
meghatározza az érvényes értékeket, műveltségképet, tudás- és tanulásértelmezést, biztosítja az iskolai nevelés-oktatás
pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait, kijelöli a közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait.
A kerettantervek a nevelés-oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a
tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit stb. határozzák meg. A tartalmi szabályozás harmadik
szintje az iskolák helyi tanterve, amely a helyi sajátosságoknak megfelelően töltik fel a vonatkozó kerettantervet a
szabadon felhasználható 10 % erejéig. Forrás: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet. In: Magyar Közlöny, 66. sz. 2012.
június 4. 10639.
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időprés (vagy előítéletek, nemtörődömség, információ-hiány stb.) miatt könnyen kimaradhat az
ismeretátadás és a számonkérés folyamataiból.
1.2. Indikátorok, szempontrendszer, módszertan
„A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat fejlesztésének,
beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is. Ebből
következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jellemzői (illeszkedve a regionális és
lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás különböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden

szakaszában arányosan meg kell, hogy jelenjenek.” - írja a Nemzeti Alaptanterv. Fentiek alkotják a
négy pontos „NAT indikátorunkat”: (1.) Vonatkozó tudástartalmak megjelenítése a tartalmi
szabályozás különböző szintjein; (2.) Vonatkozó tudástartalmak megjelenítése az iskoláztatás
minden szakaszában; (3.) Vonatkozó tudástartalmak arányos megjelenítésének követelménye;
(4.) A magyarországi nemzetiségekhez tartozók nemzetiségi öntudatának ápolása.
A másik indikátor csoportot Magyarországra is vonatkozó nemzetközi egyezmények és
ajánlások alkotják (pl. The Universal Declaration of Human Rights, Art. 26. (2) Right to
education; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(art. 7 stb.), melyek jelentős mértékben átfedésben vannak a multikulturális pedagógia
alapvetéseivel. Elméleti keretünk részei voltak továbbá a csoportfolyamatokra vonatkozó,
javarészt szociálpszichológiai elméleti megfontolások is.
A fentieket továbbgondolva, azt mondhatjuk, hogy a közoktatásban a romákról szóló ismereteket
szükségszerűen jellemzi, egyfajta „kettős célrendszer”. (1) A roma tanulók számára ezek a
tananyagrészek fontos szerepet játszhatnak a pozitív önazonosságtudat3 megerősítésében, (2)
ezzel párhuzamosan - minden tanuló számára - kiegyensúlyozott ismereteket nyújthatnak a
romákról, szerepet játszhatnak közismert sztereotípiák, elterjedt tévhitek megcáfolásában, a
társadalmi érzékenyítés folyamatában. Erre a feladatra a továbbiakban „kettős célrendszerként”
fogunk utalni.
Ezért, azon felül, hogy megvizsgáljuk, regisztráltjuk, hogy mi van benne a tankönyvekben (explicit
tartalom), a tartalmak megjelenési módja, a többi tananyaghoz és a romákról szóló elérhető
szaktudományos ismeretanyaghoz képest megjelenített arányossága, hitelessége és a tartalmak
által megjelenített rejtett jelentések (implicit tartalom), tehát összességében a reprezentáció

„hogyan”-ja is szerepel (talán még nagyobb hangsúllyal) az elemzésünkben.

Ahogy a 2011. évi CLXXIX. törvény is írja „(…) minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van
önazonossága szabad megvallásához és megőrzéséhez.”
3
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Az indikátorok, és a már említett, közösen kidolgozott szempontrendszer (lásd alább) segítségével
vizsgáltuk a kerettanterveket, és a hozzájuk tartozó tankönyveket, munkafüzeteket.

Az eredmények feldolgozása során a problémakörök három szintjét/csoportját alakítottuk ki.
Először azokra a pedagógiai, módszertani jellegű problémákra fókuszáltunk, melyek kérdésessé
tehetik a megjelenő tartalmak hatékony feldolgozását, beépülését. A második csoport a megjelenő
tartalmak szaktudományos „minőségét” vizsgálta, azaz hogy romákról szóló ismeretek mennyire
helytállóak a kurrens társadalomtudományos szakirodalom tükrében. A harmadik szintjét az
elemzésnek az interkulturális nézőpont jelenti, ahol az explicit tartalmak mellet az implicit
jelentéseket is vizsgáljuk. Tanulmányunk végén három hosszabb szöveg és komplex elemzésük
olvasható.
2. Pedagógiai-módszertani problémák
A romákhoz kapcsolódó ismeretek jelenléte a közoktatásban önmagában nem elég ahhoz, hogy
eleget tegyen a fent említett „kettős célnak”. Ezért a kutatás során alkalmazott szempontrendszer
egyik csoportja a releváns tartalmak elhelyezkedését, beágyazottságát vizsgálta a következők
szerint: (1) a romák szerepeltetésének kronologikus elhelyezkedése; (2) integrált tananyagrész vagy
különálló fejezet; (3) kapcsolódnak-e hozzá tevékenységet igénylő feladatok, vagy egyoldalú
ismeretátadásról van szó; (4) kötelező vagy ismeretterjesztő, kiegészítő jellegű tananyag.
1. A romák megjelenése kronologikus szempontból elsősorban a történelemtanításban releváns
kérdés. A történelem társadalmi és állampolgári ismeretek kerettantervek mindkét képzési
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szakaszban (5-8. és 9-12. évf.) mindössze két tematikus egységben szerepeltetik a romákat, a
második világháborúhoz kapcsolódva a roma holokauszt, és a rendszerváltás utáni időszak
kapcsán, „a cigány (roma) népesség helyzete” formájában.4 Hozzá kell tenni, hogy nemzetiségek
címszó alatt korábbi történeti korokban is van lehetőség a roma reprezentációra, de a tartalmi
szabályozásért felelős dokumentumok azt nem írják elő. Az árnyalt megjelenítéshez
elengedhetetlen lenne, hogy a roma közösségek ne csak történetük legnehezebb időszakaiban
jelenjenek meg! A problémát láthatóan egyes tankönyvszerzők is érzékelték, mert a történelem
tankönyvek a konkrétan előírtnál lényegesen több, romákhoz kapcsolódó ismeretanyagot
tartalmaznak. Az előremutató mennyiségi növekedés azonban több szempontból is egyenetlen5 és
elégtelen.
2. A romákról szóló tananyagrészek - az összes vizsgált tankönyv esetében - többnyire integráltan
jelennek meg, akkor is, ha különálló szöveget alkotnak. Vélhetően a jelentős kerettantervi
tananyagmennyiségnek

(is)

köszönhetően

ez

az

integráció

nem

mindig

sikerült

problémamentesen. Például a romák 14-15. századi magyarországi megjelenését taglaló néhány
mondat a „Városfejlődés a 14. században” c. alfejezet végén található, de semmit nem tartalmaz a
romák és a korabeli városok kapcsolatáról (Történelem TK. 9. 206.). Hasonlóan „beerőltetett”
érzést kelt a „A hazai cigányok helyzete a korban” (Történelem TK. 10. 195.) c. alfejezet, mely a
reformkor nemzetiségi kérdéseit tárgyaló fejezetben található, de tartalmilag szinte csak a 18.
századi Habsburg „cigánypolitika” egye intézkedéseit taglalja. (A reformkorhoz mindössze az
utolsó mondata kapcsolódik.) Szintén felemás integrációt mutat az a tény, hogy a romák
népesedési adatai több helyen is szerepelnek a tankönyvekben, azonban a nemzetiségi megoszlást
mutató ábrák nagy részében már nem találkozhatunk velük (erről a következő fejezetben lesz szó
részletesebben).
Más szempontból felemás integráció az Etika tankönyvben található szövegrészlet (Fórika László:
A cigány tanulók elkülönítése (részlet); Etika TK. 11. 60-62.), melynek többszörösen összetett
mondatai, szaknyelvi fogalomhasználata kérdésessé teszi érthetőségét az adott korosztály
számára.
3. A NAT meghatározása szerint az 5–8. évfolyamokon a tananyag feldolgozásának egyik alapelve
a tevékenység-központú történelemtanítás, míg a 9–12. évfolyamokon a tanítás a forrás- és
tevékenység-központú tananyag-feldolgozásra épül. Mindezek ellenére a vizsgált történelem
munkafüzetekben mindössze egyetlen feladat egyetlen kérdése vonatkozott a romákra! A
A kerettantervek ebben feltehetően a NAT közműveltségi tartalmakra vonatkozó előírásait követik.
Az egyik leghangsúlyosabb hiányosságot az 5. és 6. osztályos történelem tankönyvek prezentálják, mivel egyetlen
szó sem esik bennük a romákról, pedig a tankönyvek az őskortól egészen 1849-ig tartó időszakot tárgyalják! A
Magyar nyelv és kommunikáció tankönyvek közül mindössze egyetlen, a 10. osztályos tartalmaz minimális dolgokat a
romákról.
4
5
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munkafüzetek egyetlen forrást sem tartalmaztak a romákkal kapcsolatban, mindössze a 9. és a 10.
osztályos tankönyvben található egy-egy történeti forrás. Forrás- és tevékenység-központúság
tekintetében tehát súlyosan alulreprezentáltak a romák a kísérleti történelem tankönyvekben és
munkafüzetekben.
A tevékenység-központúság más tantárgyak esetében leginkább az 5. osztályos irodalom
tankönyvben és munkafüzetben, a 9-10-es szakiskolai közismereti, és a 6. osztályos erkölcstan
tankönyvekben jelenik meg. A szakközépiskolákban és gimnáziumokban tanuló diákok alig
kapnak romákkal kapcsolatos feladatokat!
4. A tankönyvekben megjelenő ismeretek nem feltétlenül jelennek meg a tanórákon, hiszen
számos esetben kiegészítő, ismeretterjesztő anyagként szerepelnek. Az ilyen jellegű tartalmak mivel nem tartoznak a kimeneti követelmények sorába - természetesen a számonkérések
alkalmával sem kerülnek elő. A romákkal kapcsolatos szövegszerű tartalmak nagyobb része a
kötelező anyag része (28 szöveg vagy szövegrészlet), a többit a tankönyvek jelzései kiegészítő
anyagként tartják számon (18 szöveg vagy szövegrészlet). Az arány bizakodásra adhat okot, amit
árnyal, hogy a kerettantervek által meghatározott kimeneti követelményekben igen csekély a
valószínűsége konkrétan a romákhoz köthető tartalmak megjelenésének.
A romákhoz köthető tartalmak egyenetlen módon, de semmiképpen sem jelentéktelen
mennyiségben jelennek meg a vizsgált kísérleti tankönyvekben (lásd: Melléklet 1; 2). Elemzésünk
a továbbiakban azt vizsgálja, hogy a romákhoz köthető tartalmak mennyire helytállóak a kurrens
társadalomtudományos szakirodalom tükrében (szaktudományos minőség).
3. Szaktudományos minőség és kritika
3.1. Kontextusba helyezés hiánya
Az egyik legáltalánosabb probléma az adott ismeretanyag/irodalmi alkotás megfelelő kontextusba
helyezésének hiánya, ami a kortárs, roma ellenes előítéletekkel társulva akár kontraproduktív is
lehet, a kettős célrendszert illetően.
A 7. osztályos Történelem TK. 44. oldalán külön alfejezetben foglalkozik a romák helyzetével a
19. század végi Magyarországon. A szöveg egyik részlete: „(…) Az iparosodás és a városiasodás
előrehaladásával azonban korábban megbecsült szakmáik jelentősége lecsökkent. Az írni és olvasni tudás hiánya
pedig megakadályozta őket a jobb megélhetést biztosító foglalkozások megtanulásában.” Nagyon helyes, hogy
a romák társadalmi-gazdasági helyzetének korabeli drasztikus romlásának árnyalt bemutatására
törekszik a TK, ugyanakkor az írni-olvasni tudás hiánya egyoldalúan van megemlítve, nincs
olyan mögöttes tartalom, amely segíthetné a jelenség összetett okainak megismerését, illetve nincs
behelyezve a korszak kontextusába sem (az összlakosság mekkora része rendelkezett ilyen
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tudással, illetve a szegényebb sorú, falusi lakosság mekkora része stb; lásd ehhez: Dupcsik 2015)
A kapcsolódó MF. egyik szövegértő feladata szerint 1905-ben 1000-ből csak 313 gyerek látogatta
rendszeresen az első osztályt, és mindössze 47 (azaz 4,7 %!) végezte el a hatodik osztályt. Erre
azonban a TK nem hívja fel a figyelmet, így - akarva-akaratlanul - egy régi sztereotípiára erősít rá.
Az oktatási hátrány nyilvánvalóan nem csak a romákat érintette, a TK mégis ezt sugallja.
Néhány szépirodalmi szövegrészlet cselekménye szintén nincs történeti kontextusba helyezve, így
a tanulók félreértelmezhetik az ott olvasottakat. Halasi Mária: Az utolsó padban (részlet;
Erkölcstan 6. TK. 82-85.) című műve 1963-ban jelent meg, így az akkoriban általánosnak számító
dolgok (pl. nyáron mezítláb közlekedni, lavórból fürdeni) könnyen „a cigányokra jellemző”
tulajdonságként értelmeződhetnek. Lakatos Menyhért Füstös képek című regényének részlete
két tankönyvben is olvasható (Erkölcstan 6. TK. 86-87; Szakiskolai közismereti TK. 9. 254.). Az
idézett részlet egy „cigány tanuló” iskolai nehézségeit mutatja be, a szülő bölcs útmutatását és a
főszereplő elszántságát. A szöveg kontextusba helyezése (késő Horthy-kor társadalmi-politikai
viszonyai, roma közösségek történetének megfelelő ismerete, korabeli cigány ellenes sztereotípiák
stb.) lehetővé tenné, hogy az ne értelmeződhessen a „cigányok és iskola” viszonyrendszer
metaforájaként, hanem a társadalmi mobilitás mindenkire érvényes
nehézségeinek egyik aspektusaként.6
A kontextus hiánya teljesen fals értelmezéseket is indukálhat. Az
általános iskolai (32. o.) és a középiskolai történelem atlasz (55. o.)
hazai népszámlálási adatait mutató ábrája azt sugallja, hogy a
„magyarok rovására” nő a cigány népesség, mivel kimarad a többi nemzetiség, szintén növekvő
száma.
3.2. A teljesség hiánya - „kifelejtés”
Több tankönyv is tartalmaz Magyarország nemzetiségi
megoszlását mutató ábrákat (diagramok, táblázatok),
melyekből - egy kivételével - a romák rendre
kimaradtak. A 7. osztályos Történelem TK. 43. oldalán
látható kördiagramja például 1 %-nyi horvát lakosságot
érdemesnek tart ábrázolni, ugyanakkor az 1893-as országos cigány összeírás adatait (az ország
lakosságának 1,8 %-át sorolták a cigányok közé) egyáltalán nem jelöli. (Ettől eltekintve is
félreérthető az ábra, hiszen a korabeli horvát lakosság aránya jóval nagyobb volt, az ábra
Az iskolai hátrányok összetett kérdéséhez jó adalék Illyés Gyula Puszták népe c. művéből származó részlet
(Szakiskolai közismereti TK. 9. 257.)
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feltehetően a részleges önállóságot élvező Horvátország
nélküli Magyarország nemzetiségi összetételét ábrázolja.
Ez azonban nincs feltüntetve.) Később, a romákról szóló
szövegrész ismerteti a fentebb hiányolt adatot, de mivel
Magyarország

korabeli

lakossága

nem

szerepel

a

fejezetben (csak az OMM összlakossága), így nem világos
az olvasó számára, hogy a „mintegy 300 ezer” cigány
lakos, milyen arányt képviselhetett.
Hasonló

a

helyzet

a

10.

osztályos

Történelem

tankönyvben (152. o.), ahol szintén érthetetlen hogy miért maradtak ki a romák a nemzetiségek
százalékos arányait tartalmazó táblázatból A TK. saját adatai szerint (80-90 000 roma és közel 10
milliós összlakosság) alapján a korabeli cigányok az ország lakosságának 0,8-0,9 %-át tették ki. (A
lakosság 0,33 %-át kitevő szlovén nemzetiség szerepel a táblázatban.)
A 10-es tankönyv folytatja a „feledékeny” tendenciát a
192. oldalon található nemzetiségi táblázatban is. A
reformkort illetően a TK. legkevesebb 100 000 fős
roma népességet valószínűsít (TK. 195.), ennek
azonban nincs nyoma a releváns adatokat vizuálisan is
megjelenítő táblázatban. Hasonlóan jár el a 11-es
Történelem TK. a 80. és (részben) a 167. oldalon is.
A romákkal kapcsolatban is releváns adatcsoportokat
megjelenítő

vizuális

tartalmak

(értsd:

diagram,

táblázat) nem vagy alig jelenítik meg a romákat.
Mindezek után nem meglepő, hogy a vizsgált tankönyvekben semmilyen, a fenti értelemben vett
vizuális megjelenítés nincs a romákkal kapcsolatban. (Pontosabban egyetlen kivétel, a Szakiskolai
közismereti TK. 9-10. II. kötet 314-315.)
Érthetetlen „kifelejtés” érhető tetten a középiskolai történelem atlasz 55. oldalán. A legnagyobb
nemzetiséghez valóban nem kapcsolhatunk egyetlen olyan települést sem, amelyen „nagyobb
számban” élnek? (lásd alább)
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Szintén érthetetlen hiányossága a 7; 10. és a 11. osztályos történelem tankönyveknek, hogy nem
említik a cigányzenészeket. Egyáltalán. Mintha „átestek volna a ló túloldalára”, hiszen a
korábbi tankönyvekben inkább felülreprezentáltak voltak a cigányzenészek.7 A 19. század végén a
kereső korú cigány lakosság kb. 10 %-át alkották a zenészek, ami a napszámos és az ipari munkák
után a harmadik legnagyobb foglalkozási csoport volt körükben (Dupcsik 2015). Sokáig az egyik
legsikeresebb megélhetési stratégia volt, és szinte az egyetlen, mely lehetővé tett bizonyos
társadalmi mobilitást. Nyilvánvaló társadalomtörténeti jelentősége ellenére a tankönyvszerzők
számára a cigányzenészek és a cigányzene elsősorban a kultúrtörténet tárgyköréhez tartozik,
hiszen az ötödikes Irodalom TK. (49-50.) részletesen foglalkozik velük (elemzését lásd később),
és később is történnek utalások (7. Irodalom TK. 95.). Mindez nem gond, a gond az, hogy a 19.
században kétségtelenül legtöbb sikert és elismertséget elérő cigányzenészek nem szerepelnek a
történelem tankönyvek cigányokkal foglalkozó fejezeteiben!
A 7. osztályos történelem tankönyvben (188.) a roma holokauszt csak a magyarországi események
kapcsán jelenik meg, így a roma ellenes népirtás európai ténye, (és az óvatos becslések szerint is
200 000 körüli áldozat) teljesen kimarad a tankönyvből. A Holokauszt címet viselő önálló
fejezetben nincs szó sem a romákról, sem más üldözött csoportokról (melegek, politikai okokból
elzártak, fogyatékkal élők).

Vö. Monitor - kritikai platform és nyitott műhely (szerzői közösség): Fekete pont 2014. A cigányság reprezentációja az
általános- és középiskolai tankönyvekben. https://monitorlive.wordpress.com/category/tanulmany-pdf
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3.3. Téves adatok a romákkal kapcsolatban
Ez a problémakör viszonylag egyszerűen kódolható, néhány kiemelt példával illusztráljuk, hogy
milyen típusú és súlyú tévedések fordultak elő. (A dőlt betűs részek mindig az eredeti verziót
jelölik.)
„Még pontatlanabb becsléseink vannak a cigány áldozatok számát illetően. Őket ugyanis még a korabeli
hivatalok sem tartották nyilván, sokan közülük nem rendelkeztek hivatalos papírokkal. Az Európa különböző
részeiről összegyűjtött cigány áldozatok számát 50 ezer és másfél millió fő közé becslik, ebből a
magyar cigányság áldozatainak száma 5 és 15 ezer fő közé tehető. A cigányságot ért faji üldöztetést és a roma
népirtást porrajmosnak is nevezik. Németország egyébként csak 1982-ben ismerte el hivatalosan, hogy a nácik a
cigányságot is üldözték.” (Történelem 11. TK. 238.)
Az összes roma áldozat számával kapcsolatos becsült adat teljesen komolytalan!8 Ekkora
különbség egy becslés alsó és felső határa között alkalmas lehet arra, hogy hiteltelenné tegye
magát a jelenséget! Javasolt adat: körülbelül 200-300 ezer fő lehetett az áldozatok száma.9
„A cigányságot ért faji üldöztetést és a roma népirtást porrajmosnak is nevezik.” Kissé érthetetlen a mondat,
cigányságot ért faji üldöztetés és a roma népirtás nem ugyanazt jelenti? Ilyen érzékeny téma esetén
különösen fontos a megfelelő és érthető megfogalmazás. (A tudományban és a közéletben is
elfogadott roma holokausztról beszélni, ennek romani nyelvű megfelelője a Porrajmos, melynek
hazánkban van egy elfogadott alakja: Pharrjimos. (vö. Szuhay 2005))
„Németország egyébként csak 1982-ben ismerte el hivatalosan, hogy a nácik a cigányságot is üldözték.” Ez az
utolsó mondat „lóg a levegőben”, ha nincs mellétéve, hogy a romák nem vagy alig kaptak
kárpótlást, és a roma holokauszt ténye és elismertsége - Németország mellett más helyeken is sokáig nem került be a köztudatba.
„Tudtad, hogy a roma szó embert (férfit) jelent? A cigány a különféle, eredetileg vándorló életformájukról ismert
roma népcsoportok közös megjelölése. A hazai romák zöme kétnyelvű: vagyis a magyar mellett saját
anyanyelvüket beszélik, a cigány nyelv valamelyik változatát. Ezek közül a lovári a legismertebb. 2008-ban
elkészült a Biblia lovári nyelvű fordítása.” (Irodalom 5. MF. 13.; Önálló ismeretterjesztő szöveg a
cigány népmeséhez kapcsolódó feladatok után.)
A barátságos hangvételű szöveg, részletkérdésnek tűnő, de komoly tartalmi hibákat tartalmaz: (1.)
a roma szó többes szám, azaz embereket/férfiakat jelent; (2.) Erős hibák az aláhúzott mondatban:
(2.1.) A hazai romák zöme egynyelvű, azaz magyar anyanyelvű (Kemény - Janky 2003). (2.2.) „a
Zoltan Barany könyvében összefoglalta a különböző becsléseket,a félmillió feletti adatokat egyértelműen tévesnek
minősítve (Barany 2000: 114-115.).
9 Tény, hogy nem könnyű e helyt megfelelő adatokat közölni, de azért kerülni kell az ilyen szélsőségeket. A kérdéshez
lásd: Bársony - Daróczi 2004; Dupcsik 2006; Kardos 2014.
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cigány nyelv valamelyik változatát” a romani mellett a legnagyobb beszélt nyelv, a beás a román nyelv
bánáti dialektusa, nem a romani (itt: cigány) nyelv változata (vö. Nagy 2009: 11). (3.) Az utolsó
mondat nem feltétlen a legalkalmasabb, de ha már szerepel, akkor legyen benne, hogy
Magyarországon készült el a világ első, lovári nyelvű Bibliája.10
3.4. Tudománytalan megállapítások
Ebbe a csoportba azokat a tartalmakat soroltuk, melyek nem egyértelmű hibákat tartalmaznak,
hanem a megállapításaik, következtetéseik vagy megfogalmazásuk nem helytálló a tudományos
szakirodalom tükrében, így félreértelmezik/félreértelmezhetővé teszik a tárgyalt jelenségeket.
Különösen fontos ez a részletes elemzés, mert a roma történelem kapcsán sokan a kortárs
jelenségeket vetítik vissza a múltba.
Módszertani és etikai jellegű probléma is van a következő szövegrészlettel kapcsolatban: „(…) a
hamisítvány szövege feltárja a korabeli cigány közösségek belső viszonyait.” (Történelem TK. 9. 206.)
(1.) A forrásként szereplő „Zsigmond-féle” oklevél szövege nem igazán tárja fel a cigány
közösségek belső viszonyait. Hacsak nem a „cívódás és zavar” számítana ilyen jellegű
információnak… (2.) Bár a sokat hivatkozott oklevél feltehetően valóban hamisítvány volt (Nagy
1998), ettől még lehetne rajta keresztül gyakorolni a forrásértelmezést. Azt azonban nem tartjuk
szerencsésnek, hogy a gimnáziumi történelem oktatás során először szereplő romák kapcsán
mindjárt egy hamisítványt emleget a TK. Ismerve a hazai sztereotípia-rendszereket, egy pillanat
alatt megjelenik a „hamisító”, „örökké rosszban sántikáló” cigány képe az olvasó szeme előtt. (3.)
Az oklevél kapcsán a cigány közösségek feudális joghatóság alá tagozódásáról is lehetne beszélni,
további források bevonásával.
„A hazai cigányság esetében az értelmiség hiánya miatt nem tudtak megfogalmazódni a cigány közösség
nemzetiségi törekvései. A cigányok a jobbágyfelszabadítás után főleg zsellérként éltek. Kulturális helyzetüket és
életvitelüket a tömeges szegénység nagyban meghatározta. A korban automatikusan a magyarsághoz sorolták
őket, az ötszáz év együttélés után többségükben kialakult a kettős, magyar és cigány identitás.” (Történelem
11. TK. 60; Egy bekezdés a főszövegben)
Cigány nemzetiségi törekvések a korban nem elsősorban az értelmiség hiánya, hanem a cigány
közösségek non-territoriális jellege, nyelvi és kulturális sokfélesége, a korszak asszimilációs hatásai
miatt nem jelentkeztek hazánkban.11 Bár nem sokan, de voltak a korabeli Magyarországon cigány
származású értelmiségiek, mint a verseket író Ipolysághi Balogh Jancsi és a szótárkészítő Nagyidai

Lásd: http://hvg.hu/kultura/20081223_roma_biblia_lovari_nyelven
A Balkán-félszigeten már jelentkeztek a roma identitás első, nyilvános reprezentációi ebben az időben (vö.:
Marushiakova 2001)
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Sztojka Ferenc. Számos zenész is komoly társadalmi presztízzsel rendelkezett, de számukra (még)
a kortárs területi/nemzetállami nacionalizmus nem jelentett orientációs keretet.
Helyesen, bár nem egyértelműen (A cigányok a jobbágyfelszabadítás után főleg zsellérként éltek.) mutat rá
a TK a cigányok korábbi jobbágyi jogállására. Fontos lenne, ha erre a korábban is történt volna
utalás, hiszen ez azt mutatja, hogy a cigányok többsége integrálva volt a mindenkori állam jogi és
társadalmi szerkezetébe. Nem voltak kívülállók.
Az aláhúzott mondat leegyszerűsítő és etnicizáló. (1.) A korban sem volt minden cigány ember
szegény! (A módosabb zenész cigányok mellett számos falusi és városi integrációs folyamat
ismert.) (2.) Másrészt minden közösség kulturális helyzetére hatással van a szociális helyzete, de
nem határozza meg alapvetően. Persze ha a kulturális helyzet fogalma alatt az iskolázottságot,
műveltséget értjük, akkor már nagyobb mértékben meghatározza, de ez esetben zsellérek
százezreire, bármilyen nemzetiségű emberekre is igaz a megállapítás, nem indokolt így
szerepeltetni.
„(…) automatikusan a magyarsághoz sorolták őket” Az állítás nincs kifejtve, nem érthető. Ha a
magyarsághoz sorolták őket, akkor a népszámlálások alkalmával kezelték külön a cigányokat,
miért volt tele a korabeli sajtó cigányokról szóló, sztereotip viccekkel, karikatúrákkal?
„(…)az ötszáz év együttélés után többségükben kialakult a kettős, magyar és cigány identitás”. Bár
szimpatikus a mondatrész üzenete, történelmietlen mert ötszáz évvel korábban (azaz 1350-70
környékén) még egyáltalán nem éltek cigányok Magyarországon, ráadásul számos cigány csoport a
későbbiek során vándorolt be hazánkba, azt pedig, hogy a többségük magyar és cigány, kettős
identitású lett volna, nem hiszem, hogy alá lehet támasztani. Némileg precízebb megfogalmazásra
van szükség.
„A magyarországi romák/cigányok alkotják az ország legnagyobb, hivatalosan elismert nemzetiségét. A
magyarországi nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem rendelkeznek anyaországgal. A népszámlálás
szerint Magyarország 3200 települése közül 2000-ben élnek cigányok. Vidéken a három északi megyében a
legnagyobb a népességük. A fővárosi cigányság lélekszámát 80–100 ezer körülire becsülik. A rendszerváltozás
után a romák munkaerő-piaci helyzete drasztikusan megváltozott, általánossá vált közöttük a munkanélküliség.
Elindult egy elszegényedési folyamat, amely napjainkban számos család esetében „mélyszegénységgé” változott. A
kifejezés arra utal, hogy ezek a családok önerőből már nem tudják ezt a helyzetüket megváltoztatni. A
legkomolyabb problémát a romák iskolázatlansága jelenti. Ennek fennmaradása egyrészt továbbra is rontja
esélyeiket a munkaerőpiacon, másrészt erősíti a többségi társadalomban az előítéleteket.” (Szakiskolai
közismereti TK. 9. 325.)
A romákat érintő elszegényedési folyamathoz. Korántsem csak a romákat érinti, a TK. néhány
oldallal előrébb (321.) leírta, hogy nőttek a társadalmi egyenlőtlenségek, kb. 4 millió magyar
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állampolgár a létminimum környékén vagy alatta. Ezekre vissza kell utalni, mert a romák „sajátos
tulajdonságaként” értelmeződhet a szegénység. Másrészt az elszegényedés nem a rendszerváltás
után, hanem már a 80-as években elkezdődött.
„A legkomolyabb problémát a romák iskolázatlansága jelenti….” Súlyos csúsztatás! Komplex okai
vannak a mélyszegénységnek, amit korábban szintén tárgyalt a TK, de akkor a romáktól
függetlenül (és nem nevezte mélyszegénységnek). A periférikus helyzetű régiókban sokan
megfelelő végzettséggel sem tudnak elhelyezkedni, az előítéletek növelik a szegregációt, ami
csökkenti az oktatás hatékonyságát, tehát pont fordítva, mint ahogy a TK. sugallja! Az
„iskolázatlanság” nem etnikai kérdés! (A témához lásd pl.: Kemény 2003; Ladányi - Szelényi 2004;
Binder 2010)
3.5. Terminológiai kérdések
Bár a 2011. évi CLXXIX. törvény (A nemzetiségek jogairól) már roma/cigány nyelvekről (romani
és beás), valamint roma nemzetiségről beszél, a tankönyvek, munkafüzetek és atlaszok
legtöbbször a cigány szót használják. Ez teljesen természetes a szépirodalmi szövegekben, és
elfogadható az olyan korszakot tárgyaló történeti részekben is, amikor a roma terminust még nem
használták. Indokolatlan azonban a használata a fentiektől eltérő helyzetekben! Mivel sehol sincs
tisztázva a cigány és roma szavak egymáshoz való viszonya, a tanulókat összezavarhatja a
következetlen használat. Bár tudjuk, hogy számosan magukat cigánynak és nem romának vallják,
mégis azt javasoljuk - a nemzetiségi törvénnyel összhangban - hogy a közoktatásban használatos
tankönyvek és segédanyagok következetesen a roma szót használják. Meglátásunk szerint a cigány
szó öröklött – és túlnyomó részben negatív - konnotációi (Balázsi 2001), a köztudatban hibásan
rögzült különféle megjelenési formái (pl. „cigánygyerek”, „cigányasszony”, „cigánybűnözés”)12 és
az ehhez kapcsolódó társadalomlélektani és politikai „funkciói”13 miatt nem nagyon tud
értéksemleges etnonimként működni. A „cigány” szó indokolatlan használata tehát, a kettős
célrendszerre való tekintettel is, kerülendő.
Hasonlóan problematikus, bár lényegesen kisebb súlyú, a nemzetiség, kisebbség, etnikum
fogalmak következetlen használata. Jó lenne, ha a különböző tankönyvek valamilyen
konszenzusos definícióra alapozva alkalmaznák e fogalmakat.

Csalog Zsolt hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar helyesírási szabályok mennyire diszkriminatívak a romákkal
szemben. Az 1972-es értelmező kéziszótárban ilyen szavak voltak pl. mint cigánygyerek, cigányasszony, cigányleány,
de nem volt „svábgyerek” vagy „magyargyerek”. Ebben a kontextusban a cigánygyerek „valamilyen típusú” gyereket
jelöl, nem pedig adott gyermek etnikai kötődését jelzi. A különbségtétel az 1990-es évek végére megszűnt a helyesírási
szótárakban, de a mindennapi használatban továbbra is tetten érhető (lásd: Balázs 2007).
13 Csak a legdurvább példát kiemelve: a „cigánybűnözés” kifejezés formájában gyakorlatilag legitimmé vált a nyílt
rasszista beszéd Magyarországon, használata áthatotta szinte az egész politikai elitet, a Jobbik pedig „kimondása által”
foglalta el az „őszinte pozíciót” a hazai politikai térben (Juhász 2010).
12
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4. Interkulturális nézőpontból
Az itt tárgyalt tananyag kapcsán szem előtt kell tartanunk mind a „többségi” társadalom tagjainak
mind a roma közösségek tagjainak perspektíváját, érdekeit. Közös célnak tekinthető ebben a
kontextusban, hogy a tankönyvekben közölt tartalmak alkalmasak legyenek a „cigányokról” szóló
sztereotípiák csökkentésére és egy árnyaltabb roma-kép felkínálására. Naivitás lenne ugyanakkor
azt gondolnunk, hogy önmagában a jól megválasztott tananyag egyedül elérheti ezt a célt. Mindez
egy nagyon fontos alapkő, egy lehetőség arra, hogy beinduljon ez a folyamat. Emellett
elengedhetetlenül szükséges az oktatási-nevelési folyamatok komplex rendszereinek
„alkalmassá tétele” is mindehhez. Érdemes számba vennünk, hogy milyen úton-módon várható
el egyáltalán, hogy a tananyag katalizátorként működhessen a sztereotípiák csökkentésében. Ez a
fejezet ezt a célt kívánja elérni.
Több ponton jeleztük, hogy „nem megfelelő” tanári vezetés mellett gondot okozhat egy-egy
feladat, tartalom bevitele az osztálytermekbe. Az a mód, ahogyan a tanár behozza a témát, tálalja,
facilitálja a kapcsolódó tevékenységeket, kezeli az előítéletes megnyilvánulásokat, elejét veszi
romboló dinamikák beindulásának, megteremt egy bizalomteli (vagy éppen egy ellenséges)
légkört, ahogyan ő maga is véleményt mond, elsődleges fontosságúak a siker elérése érdekében.14
Ő az a csatorna, melyen keresztül a diákok érintkeznek a tananyaggal, emellett fontos modell
személy is egyben. Éppen ezért megkerülhetetlen az itt tárgyalt tartalmak, vonatkozó
elméleti csomópontok megjelenítése a tanárképzési, illetve gyakorló tanárok számára a
tanár-továbbképzési rendszerekben.
A szociálpszichológia nagyon sokat vizsgálta az ún. kontaktus hipotézis működését (ld. Allport
1999; Pettigrew és Tropp 2005). Az elgondolás Gordon W. Allport nevéhez köthető, kiinduló
pontja az a kérdés, hogy vajon a csoportok közötti érintkezés együtt jár-e az egymásról alkotott
előítéletek csökkenésével. Allport ezt a hatást akkor várta, ha teljesül négy feltétel a találkozás
milyenségére vonatkozóan: egyenlő státusz a csoportok között; közös fölérendelt célok,
csoportközi együttműködés és a hatalom illetve a szokások támogató jellege a szituációban.
A mi szempontunkból az ún. generalizáció kérdése az, ami különös fontossággal bírhat. Ez
jelen esetben arra vonatkozik, hogy mit kezd a tanuló majd azzal a - jobb esetben sztereotípiáktól elütő, pozitív információval, mellyel valamelyik tanórán egy olvasmányban
találkozott. Eléri ez az információ a gondolataiban élő sztereotípia rendszert, lehetséges-e ezek
segítségével relativizálni azokat a tartalmakat? Milyen „tálalás” (az eredeti vizsgálatokban ez
személyközi találkozás volt) szükséges ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön? Nagyon sokszor
Egészen odáig jelentősége van viselkedésének, hogy milyen verbális és non-verbális gesztusainak egymáshoz
viszonyított minősége (ld. Crocker és Garcia 2006).
14

15

találkozunk azzal a megfogalmazással, hogy azokat a csoporttagokat, akiket a „sztereotípiák
cigányaitól” eltérőnek látnak, mintegy kivételként kezelik az előítéletesen gondolkodók, egy
sajátos altípusba sorolván őket.15 (pl. ők a „rendes cigányok”). Ezek az esetek az előítéletesen
gondolkodó emberek fejében a sztereotípia tartalomtól elkülönülnek, így a helyzetbe involvált
információt könnyen kezelhetik kivételként. Fontos ezért, hogy a megjelenített tartalmak
hitelesek legyenek, tipikusak és azonosíthatóvá váljanak benne a csoporttagok.
Különösen nehéz megtalálni ezt az optimális állapotot, ahol a tapasztalat már „hiteles”, és még
nem az előítéletesen gondolkozó negatív sztereotípia tartalmai mentén dolgozódik fel, hanem
annak ellenében. Némiképp könnyebb dolgunk van írott szövegek esetében, ahol egy jelző
használatával kijelölhető a csoporttagság.
A megfelelően megválasztott példa lehetőséget ad arra, hogy közös kategóriában gondolkozzunk
egymásról, tehát megtörténjen gondolati szinten az, amit a szakirodalom rekategorizációnak
nevez: itt az eredeti „mi” és „ők” csoportok határai feloldódnak, a szempontok egy közös
narratívába helyeződnek, a megszólított egyének közös identitást birtokolhatnak. Vagy a másik
eset, mely szintén nagyon fontos lehetőség, egyfajta individualizációs folyamat, mely lehetővé
teszi, hogy az egyént lássuk, és ne a csoporttagot adott szituációban. Egyéni teljesítménye,
jellemvonásai alapján ítéljük meg, és ne csoporttagságából következtetve, mely könnyen torzíthat.
A tankönyvekben több olyan példa is található, melyek a fenti szempontokat figyelmen kívül
hagyva alkalmasak a sztereotípiák megerősítésére. Az alább következő példák az általunk
leginkább problematikusnak tartott feladatokat és a hozzájuk rendelt szövegeket elemzik. A
sorban az első paradox módon pont annak okán került be a tankönyvbe, hogy felismerjük,
megértsük az előítéletes gondolkodást.
*
Békés Pál Aluljáróban c. novellája a 9-es irodalom tankönyvben kerül tárgyalásra kérdéseken
keresztül, a diákok feladata az értelmezés. A szöveg a tankönyvhöz tartozó szöveggyűjtemény
része. „Mai előítéleteink hasonló általánosításra épülnek: sokszor nem a konkrét embertársunkat látjuk, hanem
„a cigányt”, „a rendőrt”, „a milliomost”, „a kispolgárt”. (…) Az előítélettel és az általánosítással találkozunk
Békés Pál Aluljáróban című novellájában is.” - írja a tankönyv (65. o.). Tehát a novellát, mint az
előítéletesség, az általánosítás káros hatásai elleni példát szerepelteti. Kutatóként a novellát az
oktatás-nevelés egyik eszközeként vizsgáljuk, nem műalkotásként!
A szöveg maga általános sztereotípiák mentén jeleníti meg a „cigányokat” („virágárus cigányasszony
(…) Tízért a tulipán csokorját... tízért csokorját... csokorját... tízért a tulipán! – zengte elnyújtottan a
Fontos hozzátenni azt is, hogy ezek a mechanizmusok minden emberben benne rejlő információ feldolgozási
folyamatok. A kategóriákban és ez ezzel járó torzító mechnizmusokkal való gondolkodás megismerési folyamataink
sajátja. Messzire vinne azonban ennek a kérdésnek körülírása, ezért jelen esetben egyes szám 3. személyben elhangzó
megfogalmazások olvashatók.
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cigányasszonyok ázsiai kánonja (…) a kosarakban és kartondobozokban ki tudja, hol szerzett, kopottvörös
tulipánhalmok (…) cigánylány eltúlzott, hitetlenkedő sipítással csapta össze a kezét (…) tarka fejkendők (…)
nyilvánvalóan a közértből elemelt fémkosár” stb..) Később a történet cselekményében valóban tetten
érhető az előítélet: a „nem cigányok” elveszik a cigányok (otthagyott) virágait, a rendőrök pedig
nem lépnek közbe, helyette inkább az elfogott cigánnyal foglalkoznak. Ugyanakkor a cselekmény
előkészítésében felvázolt nagyon sztereotip cigánykép miatt a novella nem alkalmas a különböző
előítéletek témájának tárgyalására. (Már amennyiben célja a tankönyveknek olyan anyag
szelektálása, mely alkalmas a cigányokról társadalmunkban élő képzetek lebontására.) Ráadásul a
történetben a cigánykép sokkal realistábbnak hat, kidolgozottabb, mint az, hogy az arra járó
emberek elviszik a virágokat „szabad prédaként”. A szöveg alkalmas lehet a cigányok
„felelősségének” firtatására, mivel maga is utal a „ki tudja hol szerzett” virágokra és a „nyilvánvalóan
elemelt fémkosárra”. E mellett a reflektálatlan aspektus mellett a feladat szinte komolytalanná is teszi
a témát.
*
Hasonló zavarodottsággal olvastuk a 10.-es irodalmi szöveggyűjteményben Halász Margit „A
kétfejű madár” című művének részletét. A tankönyv szintén egy érveléses feladathoz kapcsolja a
szöveget. (Ez és a fent tárgyalt novella is kiegészítő tananyag.) „Tiborc alakja a társadalom
számkivetettjeit hozza a darabba: a nincsteleneket, a perifériákon élőket. Ma is vannak ilyen rétegek, az ő
világukba enged bepillantást Halász Margit műve (A kétfejű madár).” – vezeti fel a tankönyv. A
kapcsolódó feladat pedig „Írj érvelő esszét ezzel a címmel: Mit tehetne a társadalom a
leszakadó rétegekért? A tankönyv ehhez szempontokat is nyújt, melyek véleményünk szerint
már önmagukban (a szövegrészlet elolvasása nélkül is) problematikusak. 1. „cigányprobléma-e a
szegénységprobléma?” Ez egy olyan összetett kérdés, melyre sok esetben a pedagógusok sem lehetnek
felkészültek, nemhogy 10-es diákok. A szövegrészlet maga a romák irányába tereli a figyelmet,
nyitott kérdés, hogy mit tudnak kihozni ebből diákok; 2. „milyen rétegek veszélyeztetettek a romák
mellett?”. Ebből a kérdésből az derül ki, hogy a „romák veszélyeztetett réteg”. A tankönyvek
fentebb tárgyalt egyik felelőssége, hogy árnyaltan jelenítse meg a romák (és persze más társadalmi
csoportok) helyzetét, nem egydimenziósan. A romák valóban felülreprezentáltak a szegények
körében, de sok roma nem szegény, és sok szegény nem roma. Ráadásul a második szempont
sugalmazó az első szempont tekintetében. Abban egyet tudunk érteni, hogy fontos érthetővé
tenni a szegénység és a romák viszonyát, erre meg is vannak a megfelelő tudományos munkák, és
ezek integrálása üdvözlendő lenne a tananyagokba. Ugyanakkor objektíven, ismeretbővítés
céljából kellene ezt a kérdést beemelni, nem pedig a diákokra, és ilyen értelemben a szubjektív
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benyomásokra bízni ennek a rendkívül fontos, a hazai közbeszédet és így a romák megítélését
mélyen érintő kérdésnek a tárgyalását. Eddig tartott a szempontok bírálata.
A Halász Margit szöveg elolvasása után16 nem értjük, hogy a benne megjelenített irodalmi világ
hogyan tudna egyáltalán bármilyen támpontot adni, „bepillantást nyújtani” a perifériákon élők
reális világába? Ehhez a célhoz már a műfajválasztás is kérdéses. Ráadásul a szöveg önmagában is
oly mértékben sztereotip – melyet egyébként távolít humoros, gunyoros megfogalmazásokkal –
hogy megengedhetetlen a szegénység megértésének céljára felhasználni. A szöveg felvonultatja a
negatív sztereotípia tartalmak színes palettáját, semmi nem marad ki belőle, ráadásul egyértelművé
teszi, hogy a szereplők a szövegben cigányok: ellenszenvesek, csalók, szenvedélybetegek, függők,
szabadosak, nem szeretnek fürdeni, hazugak, analfabéták, és ha ez nem lenne még elég,
állatkínzók és messzemenően együgyűek, infantilisek. (Ezt egyértelművé teszi a történet végén az,
ahogyan az írni és olvasni nem tudó főhős belemerül egy mesekönyv lapozgatásába) A
termékenység úgy kerül be a képbe, hogy „Szerénát meddőséggel verte meg a magyarok istene, tán ezért is
festett minden tányérra oly sok apró pulyát”. Kiemelésre érdemes, hogy míg ők cigányok, az Isten
„magyar.” Ez a fél mondat nem hagy kétséget a felől, hogy mindaz, ami a történetből kiolvasható,
„rendben van így,” mindenki ott foglalja el a helyét a társadalmi hierarchiában, ami őt megilleti.
Ennek a gondolatnak súlyos etikai következményei vannak a nyitó téma, „cigányok és a
szegények,” illetve egyáltalán a szegénység megítélésére nézve. A szöveg a szolidaritás és
megértés helyet ellenérzések kiváltására és félreértések generálására alkalmas.
*
Egy másik problematikus szövegrészlet a szakiskolai közismereti tankönyv 9.-10. II. kötetében
található, az emberi jogok című fejezet egyik feladatához kötődik. „B. község turisztikai szempontból
közkedvelt település, de a falu legvégén, egy domboldalon szeméttel borított cigánytelep található. A telep nincs
közművesítve, házak helyett kunyhók és összetákolt bódék állnak. A községben sokan ellenszenvvel viseltetnek a
romákkal szemben. Az iskolában elsőtől a hetedik osztályig két párhuzamos osztályban folyik a tanítás. Az aba járnak a nem cigány gyermekek, az ún. normál osztályokba, a b-be pedig a speciális pedagógiai ellátást igénylő
cigány gyermekek. Az iskolában nagyon sok a gyerekek közötti hatalmi harc és összetűzés. Gyakoriak az udvari
és folyosói verekedések, más módon szinte nem is érintkeznek a cigány és nem cigány tanulók. A feszültség
állandó, szinte bármelyik pillanatban kirobbanhat a verekedés. Az udvaron is külön játszanak, a pedagógusok
szerint kizárólag szervezési okokból. Külön étkeztetik a roma és a nem roma származású diákokat, az
ebédlőben a cigány származású gyerekek műanyag poharat és tányért használnak, míg a nem roma származású
tanulók porcelán tányérból esznek, és üvegpohárból isznak. A cigány tanulók többsége szívesen venné, ha egy
osztályba járhatna a nem cigány tanulókkal, mert „akkor jobban kijönnénk egymással”. A nem cigány tanulók
Fontos itt is tisztázni, hogy nem irodalmi minőségében ítéljük meg a szövegeket, hanem a hozzájuk rendelt funkció
szerint!
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egyöntetű véleménye szerint viszont egy hibája van az iskolának, hogy „cigányok is járnak ide, de hát nem lehet
velük mit tenni.” (Hátrányos helyzet, második esély OFI)
Hasonló „vakfoltokat” vélünk felfedezni itt is a szöveg tartalmának és a hozzáillesztett feladat
céljának viszonylatában, mint fentebb akár a Békés Pál novellánál vagy a szegénység
problematikájának Halász Margit szöveghez kötésénél. Bár a szöveg célja a jogsértések
megállapítása, és a konfliktusok megoldási lehetőségeinek keresése, félő, hogy inkább a további
szegregáció irányába löki a tanulókat, mivel differenciálatlan és erősen sztereotip roma-kép
jelenik meg az írásban, ahol az egyetlen pozitív gondolat a romákkal kapcsolatban, hogy szívesen
tanulnának együtt a többi diákkal.
Ismert jelenség az alapvető attribúciós torzítás vagy hiba (ld. pl. Hewstone - Antaki 2003). Ez
arra utal, hogy mások cselekedetei mögé gyakrabban képzelünk „belső okokat” (az illető jellemét,
tulajdonságait, személyiségét tesszük felelőssé), és kevésbé hangsúlyozzuk a külső, szituációs
tényezőket. Az önmagunkról való gondolkodás során ez pont fordítva történik, ilyenkor
tisztábban látszanak a viselkedést meghatározó külső okok. Ezek a mechanizmusok akkor is
működnek, mikor a saját csoportunkról illetve egy másik, külső csoport megítéléséről van szó. A
tankönyvek által felkínált tananyagok és a javasolt feldolgozás kapcsán, meghatározott céljaink
elérése érdekében erre tudatosan kell figyelni. Ezért különösen fontos a megjelenített tartalmak
kontextusba helyezése! A sztereotípia alkotási és fenntartási mechanizmusok egyik igen fontos
funkciója a társadalmi rendszer visszaigazolása. Ennek során az emberek önmaguk számára
igazolják a társadalmi egyenlőtlenségeket úgy, hogy azokat méltányosnak tűntetik fel. Mondanom
sem kell, hogy milyen távol áll mindez attól a célrendszertől, melyet a Nemzeti Alaptanterv
alapján alakítottunk ki.
Célul tűztük ki, hogy szem előtt tartjuk az elemzés során a roma származású tanulók
perspektíváját is. Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy sztereotípiák gyűjteményét nyújtó
szövegek miért nem alkalmasak pozitív etnikai identitás megerősítésére, kialakítására. Alkalmasak
viszont a stigmatizáltság okozta nehézségeket, sérülékenységet tovább mélyíteni (vö. Pálos 2010;
2013).17
A szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyamán a „Mindenki más. A megértés nehézségei, előítéletek”
című fejezetben olvashatjuk Jónás Tamás gondolatát: „Nem szeretek cigány lenni, mert olyan, mint egy
gyógyíthatatlan betegség”. A tankönyv ezen életérzés megmagyarázására kéri a diákokat (Bari Károly
versét olvastatva mellé). Az idézett gondolat - eredeti környezetéből kiragadva - alkalmas lehet a
cigány identitás negatív előjelű értelmezésére, mindemellett a szöveg nem veszi figyelembe a roma
A társas stigmát olyan „fenyegetettségként definiálhatjuk, mely befolyással bír arra, hogyan ítélnek meg és bánnak valakivel egy-egy
társas szituációban.” (Crocker, Major és Steele 1998) Az jelenti a nehézséget e tanulók számára, hogy
csoporttagságukhoz olyan mértékű negatív asszociációk tapadnak, hogy az ebből eredeztethető konzekvenciák
nehezen összebékíthetők azzal az általános emberi motívummal, hogy pozitív identitásra elérésére törekszünk.
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tanulók percepcióját! Pozitív identitás nem vagy alig (ebben az esetben pozitívként csak egy, a
cigány identitástól elhatárolódó válasz merülhet fel) fogalmazható meg az idézett irodalmi
szövegek alapján. (Bari Károly versében megjelenik a „küzdő cigány” képe, aki ugyanakkor
„befogadást” és „szeretet” vár, mivel alávetett és kirekesztett helyzetben van.) (Szakiskolai
közismereti TK. 9. 205.)
E nehézségek ellenében csak egy plurális roma-kép felkínálása jelenthet alternatívát. Ehhez jó
kiindulópont lehet például Ady Endre remek novellája (Erkölcstan TK 6. 119-120), melynek
címe: Répakapálás. A történetben szegény magyar és cigány lányok együtt dolgoznak napszámban
az uraság földjén. A cigány lányok bátran kiállnak magukért és a megkülönböztetés ellen.
Ha nem rugaszkodunk el a sztereotipikus látásmódtól – tovább annál a szintnél, ami ugyan már a
pozitív értéktartományban, de még mindig az általánosítások szintjén mozog (ld. pl. a „minden
cigánynak vérében van a zene” típusú megállapításokat) a roma származású tanulók pozitív
identitásának kibontakozatása komoly nehézségekbe ütközik.
5. A multikulturális pedagógia18 kapcsán
A multikulturális pedagógia gyökerei két fontos társadalmi előzményhez köthetők: az Egyesült
Államokban megjelenő polgárjogi mozgalomhoz és a feminizmus irányzatához. Ezek a társadalmi
változások hozták magukkal többek között az oktatási anyagok első megreformálást, helyet kérve
azokban saját csoportjaiknak is (később más társadalmilag elnyomott csoportokkal együtt). Az
ekkor megszületett anyagok hozzáadott értékként megjelenítették a csoportokhoz köthető
tartalmakat, sokszor azonban nem többet, mint a „hősök és ünnepek” tematika. Ezt az első szintet
nevezzük ma „ünnepi multikulturalizmusnak” (más néven: hozzájárulás és kulturális kibővítés,
Banks 1988). Később az iskolát, mint társadalmi rendszert vizsgáló kutatók (pl. James Banks)
felhívták a figyelmet ennek elégtelen voltára. A társadalmi és oktatási egyenlőtlenségek
felszámolása érdekében mélyebben gyökerező strukturális problémákat is látni és kezelni kell.
Ebben a megközelítésben szükség van a diákok olyan irányú készségeinek a fejlesztésére is, mint
kritikai gondolkodás, interkulturális kompetencia és társadalmi, globális tudatosság (Boreczky
2014)
Az tehát, ami kezdetben kisebb tananyagbeli átrendezéseket jelentett, végül olyan komplex
elméleti keretté nőtte ki magát, mely képes megjeleníteni, értelmezni és értékelni a társadalomban
élő különböző csoportok eltérő társadalmi tapasztalatát (lásd. pl. Feischmidt 1997; Gorski 1997).
A társadalmi diverzitással foglalkozó nevelési és oktatási irányzatok palettája mára rendkívül
sokféle elképzelést tömörít, melyek különböznek egymástól például a társadalmi beavatkozás célja
Tisztázandó a fogalomhasználat tekintetében, hogy míg az európai diskurzusokban a „multikulturalizmust” a
társadalomra, az „interkulturálist” az oktatásra használjuk, addig az USA-ban „multikulturális oktatásról” beszélünk.
18
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és lehetséges eszközei szerint. Míg bizonyos irányzatok csupán a „nem-domináns” csoportok
attitűdjeinek megváltoztatását tűzik ki célul, addig más irányzatok komplexebben gondolkodnak,
és minden érintett csoportot, nézőpontot el kívánnak érni. Különböznek abban is, hogy a
változást pusztán az iskola kontextusán belül képzelik el vagy annál tágabb társadalmi síkra is
kiterjesztenék.
Ebben a rendszerben ma is a multikulturális pedagógia tartományán belül találjuk az ún.
kompenzációs hiánypedagógiai elképzeléseket, mely szerint a domináns csoporttól való
különbség-deficit az, melyet az oktatásnak kell kompenzálnia (ezek a diskurzusok gyakran a
családi háttérből eredő hátrányra hivatkoznak). Ezt a gondolatot haladja meg az ún. pluralizmus,
mely a „sztereotipizálás, az elidegenített másság, illetve a kulturális különbségek felerősítése révén
a csoporthatárok rögzítésének veszélyeire hívta fel a figyelmet, másfelől a kultúrák dinamikus
természetét, a kultúrák adaptivitásának és változatosságának a tényét helyezte középpontba.”
(Boreczky 2014: 26)
A következő nagyobb szint pedig a dinamikus diskurzus elmélet, mely a transzformatív
(társadalmilag átalakító), kritikai irányzatokat foglalja magában (Csereklye 2014). E szerzők
úgy vélik, hogy csak ez az utolsó szint képes elérni a társadalomban uralkodó egyenlőtlenségek és
kiváltságok rendszerét, és a korábban tárgyalt irányzatok a csoportokról rajzolt felületes,
általánosított képekkel sok esetben inkább csak fenntartják a rendszert. Némiképp más útvonalat
jelöl ki az ún. kultúraazonos pedagógia, mely egyfajta „egyeztetési folyamatot” jelent az iskola
és a család között. Az az álláspont jelenik meg itt is, hogy úgy kell átalakítani az iskolát, hogy
abban mindenki egyenlő eséllyel induljon. Ehhez elengedhetetlen a tanított csoport valódi
kultúrájának megismerése, megértése, hiszen így válik képessé a pedagógus saját gyakorlatát
hozzájuk igazítani (Boreczky 2014).
Kutatási eredményeink tükrében úgy látjuk, hogy a mostani tankönyv „átalakítás” nem képes
meghaladni az „ünnepi multikulturalizmus” szintjét, sőt több esetben arra sem képes,
hogy a negatív sztereotípiákat háta mögött hagyja. Kívánatos lenne, hogy a roma kultúrák, és
az ehhez köthető identitások úgy jelenjenek meg a tankönyvekben, mint plurális, változékony
rendszerek, melyek nemcsak előre kijelölt „útvonalak” a nemzeti kultúra és a többségi társadalom
„mellett”. Fontos, hogy helyet kapjon a hibriditás vagy éppen a többes identitások, kötődések is.
Úgy véljük, hogy mindezek figyelembe vételével elérhető lenne, hogy a társadalmi integráció
feltételei javuljanak.
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6. Hosszabb szövegek, tananyagok komplex elemzése
6.1. A magyarországi cigányság a dualizmus korában
Az érthetőség és összevethetőség érdekében az egész szöveget bemásoljuk, majd a szöveg végén
jelezzük észrevételeinket, javaslatainkat. A szöveg eredeti tagolását (bekezdések) és a vastag betűs
kiemeléseket is megtartottuk. [Történelem TK. 11. évf. 83. o.]
A magyarországi cigányság a dualizmus korában
Hogyan érintette a cigányság helyzetét a gazdasági-társadalmi átalakulás?
A magyarországi cigányokról először a dualizmus korában készült tudományos igényű,
átfogó statisztika (1893). (Korábban Mária Terézia idején állítottak össze hasonló összegzést.) A
felmérés a roma népesség számát kb. 275 ezer főben állapította meg. A cigányság betelepülése
Magyarországra évszázadokon át tartó folyamat volt, az első csoportok már a 14. században
megjelentek. A beérkező cigányok nyelvi és társadalmi szempontból heterogén csoportokat
alkottak, és a népesség jelentős része évszázadokon át vándorló életformát folytatott. A
következő időszakban a hazai néhány tízezer fős cigányság megtartotta saját szervezetét és
szokásait. A népcsoport történelmének feltárását nehezíti az írásos források csekély száma, de
kimutatható, hogy a cigányság a magyarokkal együtt harcolt a végvári küzdelmekben, illetve mind
a Rákóczi-szabadságharcban, mind az 1848–49-es szabadságharcban.
A dualizmus kori összeírás viszonylag pontos képet adott a hazai cigányokról. A felmérés szerint
a roma népesség 96%-a már letelepedett, azaz a vándorló életforma szinte eltűnt. A 19. század
végére átalakult a roma népesség foglalkozási szerkezete, a korábban folytatott háziipari
tevékenységeket (például kovács, lakatos) háttérbe szorította a kibontakozó gyáripar. A gépi
nagyipar leértékelte az apáról fiúra szálló szaktudást, és az olcsóbb tömegcikkek elárasztották a
falvakat.
A folyamat révén megszűnt a kereslet a kézműves munkával, lassan előállított cigány iparos
termékekre (például ásó, kapa, szög, bádogteknő). A mesterségek elértéktelenedése hozzájárult a
cigány családok tömeges szegénységéhez és alárendelt helyzetük felerősödéséhez. A cigányok
sokszor élelemért cserébe időszaki munkát vállaltak a parasztcsaládoknál. Az 1893-as összeírás a
cigányok egyenetlen területi elhelyezkedését állapította meg, a népesség zöme főleg Erdélyben
élt. Az anyanyelvi megoszlást vizsgáló statisztika a magyar nyelv alulreprezentáltságát mutatta az
országos számadatokhoz képest.
Tartalmi problémák megfogalmazása a szöveg kapcsán
– A szöveg azzal indít, hogy „először” a dualizmus korában készült a cigányokról átfogó
statisztika, mégis rögtön ezután zárójelben jelzi, hogy „korábban Mária Terézia idején
állítottak össze hasonló összegzést.” Így a zárójeles mondat teljesen felesleges!
– Nem baj, hogy a roma és a cigány szót egyaránt használja a szöveg, de jó lenne kitérni a
kettő használatának sajátosságaira, jelentéseire. Fontos lenne tisztázni, hogy a 19.
században még nem használták a roma kifejezést.
– Érdekes adalék lehetne a tanulóknak, hogy mi alapján határozták meg, hogy kik a
cigányok, jelen esetben az összeíró hatóság döntötte el, hogy kit tekint cigánynak.
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– Pontosabb, ha a cigány közösségek megjelenítése kapcsán „14. század” helyett „14.
század végén”-t írunk. Az eddigi kutatások csak a század legvégén valószínűsítik
érkezésüket.
– A beérkező cigányok nyelvi és társadalmi szempontból heterogén csoportokat alkottak.
Helyesen: „A beérkező cigányok nyelvi és társadalmi szempontból heterogén csoportot
alkottak.” Maguk az egyes roma csoportok értelemszerűen homogének voltak nyelvi
szempontból.
– „a népesség jelentős része évszázadokon át vándorló életformát folytatott.” A mondatrész alapvetően
helyes, de érdemes lenne a letelepedési folyamatot is kiemelni. Az első adatok letelepült
cigányokkal kapcsolatban 1455-ből származnak! (Nagy 2004)
– „a cigányság megtartotta saját szervezetét és szokásait.” Ez így nem helytálló, a cigányokkal
kapcsolatos „indiai, egzotikus, idegen” diskurzust erősíti. Számos akkulturációs folyamat
zajlott le, a szokások (mint a nyelv, vallási kötődések is) átalakulhattak. A saját szervezet
megtartása nem jelentette azt, hogy a társadalomba ne tagozódtak volna be (ld. például
jobbágyi jogállás, adóztatási rendszer stb.).
– Problematikus „írásos források hiányáról” írni, mikor több száz forrást tártak már fel a
kutatók az elmúlt húsz évben! A nem „elit” társadalmi csoportok (munkások, parasztok,
nők stb.) történelmével kapcsolatban szintén kevesebb az írott forrás, ez
tudománytörténeti és módszertani, nem pedig „etnikai” kérdés (vö. Binder 2014).
– „a cigányság a magyarokkal együtt harcolt a végvári küzdelmekben, illetve mind a Rákócziszabadságharcban, mind az 1848–49-es szabadságharcban.” Érthető, ugyanakkor erőltetett a
ragaszkodás, hogy a nemzeti narratíva politikatörténeti eseményeihez kössék a cigányokat.
Historizáló az a kijelentés, hogy a „magyarokkal együtt”, hiszen a végvári és Rákóczi-féle
küzdelmekben is lehettek cigányok és magyarok a török vagy a Habsburg oldalon
egyaránt. Az ilyen esetekben fontos lenne megjeleníteni az különböző felek eltérő
perspektíváit a mélyebb megértés érdekében.
– Nem biztos, hogy a tanulók értik az „alulreprezentáltság” kifejezést. A konkrét adatok
bemutatása segíthetne a nyelvi sokszínűség kapcsán az asszimiláció kérdésének
kifejtéséhez, segítő kérdések által. Tisztázásra szorul, hogy van-e szó korábban a nyelvi
sokszínűségről, amennyiben nem, akkor nehezen érthető ez utolsó rész
További észrevételek:
-

-

Érthetetlen, hogy nem említik a cigányzenészeket! Sokan közülük komoly elismerést
szereztek, külföldön is zenéltek, a középosztályhoz tartozhattak. Liszt Ferenc külön
könyvet írt a cigányzenéről (bár Bartók később cáfolta állításait). A kereső korú cigány
lakosság kb. 10 %-át alkották a zenészek (ami a napszámos és az ipari munkák után a
harmadik legnagyobb foglalkozási csoport volt körükben).
Helyes egy külön fejezetben foglalkozni a dualizmus kori cigány lakosság helyzetével. Jól,
ugyanakkor hiányosan mutatja be a szöveg a foglalkozás szerkezet, az iparosodás és az
elszegényedés közti összefüggést. A cigányok ekkorra már főleg napszámos munkákból
éltek (30-40 %), elszegényedésüket tehát csak részben magyarázza az ipari
tömegtermelés háziipart kiszorító trendje. A romák elszegényedése része a milliós
nagyságrendű agrárproletár elszegényedési folyamatának, az egész Kelet-Európára
jellemző ún. földkérdésnek melyek összefüggnek pl. a milliós kivándorlási hullámmal is.
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-

-

A két fényképen kívül nem kapcsolódnak a szöveghez diagramok, ábrák, amelyek a
tevékenység-központúság jegyében hozhatnák közelebb a tematikát, gondolkodásra
ösztönözve a tanulókat. (Az 1893-as adatok számos lehetőséget adnának, akár grafikonok
készítéséhez is.)
Nem említi a cigányellenes előítéleteket, sztereotípiákat, így nehezen lesz majd
érthető a romaellenes népirtás, a Porrajmos. Utalni kellene a korabeli tudomány,
közvélemény, „kettős” cigányképére, azaz a „jó” cigányt jelentő zenészekre, és a „rosszat”
megtestesítő kóbor cigányokra (vö. Polyák 2002; Tamás 2010).

6.2. „Mit gondolnak mások”
„Mit gondolnak mások” c. alfejezet elemzése (A szövegnek nincs külön címe.)
Az érthetőség és összevethetőség érdekében az egész szöveget idézzük, majd a szöveg után
jelezzük észrevételeinket, javaslatainkat. A szöveg eredeti tagolását (bekezdések) és a dőlt betűs
kiemeléseket megtartottuk. [Irodalom TK. 5. évf. 49-50. o.]
A hazai cigányságot több csoport alkotja. Ha valaki bármilyen szempontból beszél a
„cigányságról” mint egészről, óhatatlanul összemos különböző kultúrájú és identitású embereket,
akiket leginkább az tart össze, hogy a többségi társadalom egy csoportnak kezeli őket. Pedig ha
tisztában vagyunk az egyes csoportok különleges adottságaival, a magyar nemzet gazdagságának
egy újabb szeletét tárhatjuk föl.
A magyar cigányok vagy romungrók alkotják az országban legrégebb óta, az újkortól kezdve jelen
lévő réteget, és az ő számuk a legnagyobb is. Anyanyelvük a magyar, szokásaikban kevéssé térnek
el a többségi társadalomtól. Legismertebb képviselőik a vonós zenészek, akiknek nemcsak a
kávéházinak is nevezett, a 19. századi magyar műzenére épülő cigányzenét köszönhetjük (egyik
legismertebb prímása: Járóka Sándor), hanem a falusi magyar vonós népzene megőrzését is
(például a kalotaszegi prímás: Neti Sanyi).
Jobban elkülöníthető csoport az oláhcigányoké, akiknek saját nyelvük és szokásaik vannak. A
lényegében órománt beszélő beásokat valamint a szláv és magyar jövevényszavakban gazdag
nyelvet használó kárpátiakat kisebb számban találjuk meg hazánkban, utóbbiakat főleg a Pilisben,
Nógrádban és Somogyban.
Szokásaik jelentős része a nők, az idősek megkülönböztetett tiszteletére épül. Napjainkban is igaz
a cigányokra, hogy esténként összejönnek, zenélgetnek, meséket mondanak, beszélgetnek.
Ilyenkor meghallgatják az időseket, akik a mesék mellett régi élményeiket is elmondják a
fiataloknak.
A cigányságról sokaknak a kiváló muzsikusok jutnak eszébe. Többfajta zenét köthetünk hozzájuk:
a magyar nóta vagy kávéházi cigányzene egy nagyon értékes darabja a magyar kultúrának. Fontos
azonban, hogy ne keverjük vele össze a falusi népzenét és a cigány népzenét. Ez utóbbit a Kalyi
Jag együttes tette világhírűvé, és általuk ismerte meg a magyar közönség is. Őket követte az Ando
Drom, a Ternipe, majd újabban például a Parno Graszt, valamint a Romengo együttes & Lakatos
Mónika.
A cigány népzene legjellemzőbb műfajai az egy-egy történetet vagy lelkiállapotot leíró, improvizált
hallgatók, valamint a sodró, feszes lüktetésű ún. szájbőgővel (ritmikus táncszavak egymásutánja) és
ritmushangszerekkel, vagy annak használt hétköznapi eszközökkel (kanna, kanál) kísért pergetők. A
gitár a hetvenes évektől kezdve honosodott meg az oláhcigányoknál, legújabban pedig megjelent

24

a szintetizátor. Szép szokás a cigánymulatságokban egymásnak küldeni az egyes dalokat, illetve
nyilvánosan megkérni a jobb táncosokat mesterségük bemutatására. Különleges háromnegyedes
lüktetésű tánc a botoló, amely valószínűleg a hajdútáncok leszármazottja; ez a példa is tükrözi,
hogyan őrzi a cigányság élő módon kultúránknak olyan részeit, amelyek máskülönben már
feledésbe merültek volna.
Szövegértés:
1. Igaz, hogy kultúránk bizonyos elemeinek megőrzése a cigányságnak köszönhető? Mi a példa
erre?
2. Milyen csoportokat tudunk elkülöníteni a cigányságon belül?
3. A kávéházi cigányzene népzenének számít? Érvelj válaszod mellett!
4. Nézz utána az interneten az „újabban” említett együtteseknek! Milyen hangszereket ismertél fel
zenéjükben?
Észrevételek
 „A hazai cigányságot több csoport alkotja. Ha valaki bármilyen szempontból beszél a „cigányságról” mint
egészről, óhatatlanul összemos különböző kultúrájú és identitású embereket, akiket leginkább az tart össze,
hogy a többségi társadalom egy csoportnak kezeli őket.” A megfogalmazás vitathatatlan korrektsége
ellenére felmerül a kérdés, hogy e bonyolult „helyzet” mennyire befogadható 5. osztályban, a
diákok életkori sajátosságainak, szókincsének figyelembe vételével. Kérdés, hogy az állítás
mennyiben illeszkedik a diákok valós tapasztalataihoz, tekintve, hogy a közgondolkodás (ld.
például a sztereotípiák szintjét), az intézményrendszer, a média stb. leginkább egységként
kezeli a romákat. Az ezekre történő explicit utalás nélkül (ebben az esetben viszont szükséges
az okokról is beszélni) ez a nagyon fontos állítás félő, hogy nem tud belülre kerülni egy ennyi
idős fiatal gondolkodásába. Emellett a „többségi társadalom” és az „identitás” kifejezések
további tisztázásra szorulnak.
 Furcsán hat a „különleges adottság” megfogalmazás. Érdemes már itt kitérnünk arra a
kettősségre, mely végigkíséri a teljes szöveget. A tágan értelmezett kultúra felfogás szerint
minden emberi létezésnek, minden közösségnek van kultúrája. Ilyen értelemben ennek
kiemelése „másságuk” megkonstruálásának eszköze, ráadásul egy olyan másságé, mely
„adottság”. Ez valami eleve adott, veleszületett belső lényeget feltételez. Ez a kifejezés ebben
a kontextusban tehát esszencializáló. A következő gesztus tehát, ’gazdagítják a magyar
nemzetet’, egyszerre helyezi őket azon belülre, mégis az előbbiek miatt továbbra is izolálva
jeleníti meg e csoportokat.
 A romungrók a késő középkor óta jelen vannak, pontatlan az állítás, hogy „az újkortól jelen lévő
réteg.”
 „a lényegében órománt beszélő beásokat” - Pontosabban régi, bánáti román dialektust, de érdemes
lenne lábjegyzetben megmagyarázni, kontextusba helyezni, hogy ez hogy lehet, mit jelent az
„óromán”. (vö. Nagy 2009: 11)
 A szöveg egyenetlen, hiszen ha a kárpáti cigányok lakóhelyét megjelöli, a többi csoport
lakhelyét is illene, főleg, hogy a legkisebb csoportról van szó.
 „Szokásaik jelentős része a nők, az idősek megkülönböztetett tiszteletére épül.” Ez az állítás igen
leegyszerűsítő, főleg az után, hogy az első mondatban leszögeztük, kerülnünk kell az
általánosításokat, egységesítéseket. Ezek után még megdöbbentőbb a következő
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megfogalmazást olvasni: „Napjainkban is igaz a cigányokra, hogy esténként összejönnek, zenélgetnek,
meséket mondanak, beszélgetnek. Ilyenkor meghallgatják az időseket, akik a mesék mellett régi élményeiket
is elmondják a fiataloknak.” Családszociológiai interjúk tanulsága szerint is, ez a tény már
legalább egy generáció óta nem állja meg a helyét. A megfestett kép egzotikusnak tünteti fel a
cigányokat. A szöveg nem konzisztens, hiszen általánosításokat olvashatunk, mely még
inkább összezavarja az 5. osztályos tanulókat: egységesek, de mégsem, vagy csak nem
mondható ki rájuk… Ez a bizonytalanság nem a téma megközelítését, sokkal inkább
eltávolítását hívja elő a fiatalokból. E narratíva helyett, mely pozitív, de sztereotip képet mutat
fel, fontos lenne a sztereotípiáktól eltérő szerepekben való megjelenítés, mert ez ad alkalmas
az. ún. kereszt- vagy dekategórizációra. (ld. fentebb)
A felsorolt együttesek kapcsán felmerül a kérdés, hogy miért pont ők kerültek bele ebbe a
felsorolásba?
Szintén leegyszerűsítő, hogy a „gitár a hetvenes évektől kezdve honosodott meg az oláhcigányoknál,
legújabban pedig megjelent a szintetizátor.” Sajnos anélkül, hogy a sztereotípia alkotási
folyamatokból szó esne azon a szinten, mely befogadható ennyi idős diákok számára, ezek a
megfogalmazások önmagukban nem képesek elérni céljaikat, nevezetesen, hogy valós és
hiteles információkat közvetítsenek, és emellett pozitív azonosulási lehetőséget nyújtsanak a
roma diákok számára.

6.3. A cigányok (romák) helyzete
[Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. II. kötet 314-315.]
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Problémák:











Indokolatlan az indiai származás ilyen részletes bemutatása, amikor alig van érdemi, hazai történeti
adat a roma közösségekről a tankönyvben. (A romantikus, kanonizált roma történeti narratíva
kérdéséhez lásd: Törzsök 1998; Binder 2013a)
Erősen vitatott, hogy az iszlám térnyerése miatt vándoroltak el Indiából, főleg az 5-10. század
között, hiszen az iszlám a 7. században keletkezett. Csak a romák vándoroltak el az muszlim
hódítások miatt? Vajon miért? Tudománytalan megállapítás!
Nomadizáló életmódról nem beszélhetünk, az a legelőváltó, nagyállattartó gazdálkodást jelenti.
Kérdéses, hogy az Indiából elvándorló roma csoportok főfoglalkozásának tekinthető-e az
állattartás (?) és a zenélés. Magyarországi források szerint a zenélés nem volt kiemelt
foglalkozás a romák körében a 17. század előtt (vö. Nagy 2004).
„Európában letelepedési engedélyek hiányában tovább folytatták a vándorló életmódot. Ez a helyzet sok
helyütt a 20. századig alig változott.”
o A letelepedés kérdése ennél jóval bonyolultabb! (vö. Nagy 2004; 2008)
o Kelet-Európában legkésőbb a 19. századra a roma csoportok többsége letelepült.
Magyarországon már alig voltak vándor cigányok a 19. sz. végén.
„Vitassátok meg, milyen okok vezethettek Magyarországon a településeken kívül elhelyezkedő cigánytelepek
kialakuláshoz és tartós fennmaradásához! Miért volt fontos döntés e telepek felszámolása?”
o A tananyag nem nyújt elegendő támpontot, így erősen kérdéses, hogy a tanulók
rendelkeznek-e egy ilyen vitához megfelelő, és tudományosan megalapozott
ismerettel! Félő, hogy egy ilyen ismeretanyag nélküli vitahelyzet többet árt, mint
használ - megint csak azt kell mondanunk, hogy - megfelelő tanári kísérés és
bizalomteli légkör garanciája nélkül. Megtörténhet, hogy tovább erősíti az etnikai
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másságokra ráépülő sztereotípiákat és erősíti a csoportok közötti törésvonalakat.
Továbbá fontos figyelembe vennünk a roma tanulók sérülékenységét ezekben a
szituációkban. Ha megszólítják őket származásuk okán, fókuszba helyezik
„cigányságukat” egy nem jól eltalált pillanatban, az identitás-keresési folyamatban ez
komoly nehézségeket okozhat.
o Mindemellett a közvetlenül ez előtti szövegrészlet még a letelepedés
akadályozottságáról, egészen a 20-századig tartó változatlanságáról beszélt. Így
érthetetlen és követhetetlen ez a nagy „ugrás”: Miért volt fontos döntés e telepek
felszámolása?” Mi történt előtte?
Szalai Júlia szövegének egyik fő állítása történeti értelemben nem állja meg a helyét, a cigányok
társadalmon kívülisége nem egy örök jellemző, számos forrás mutatja olyan együttélési modellek
működését, melyekben dolgozott valamilyen kölcsönös elismerés (vö. Nagy 2008, Binder
2013b). „Így lett a társadalmon kívüliségből különösebb átmenetek nélkül hátrányos helyzet”. A
konklúzió megfelelő értelmezhetősége megkívánná már a rendszerváltást követő események
ismeretét is, ám ennek taglalása később következik.
A szemléltető diagramok valósak, de meglehetősen egyoldalúak. Alapot adnak a
cigányokra vonatkozó belső attribúcióknak, nevezetesen, hogy ők és csakis ők
(„iskolázatlanságuk és képzetlenségük” és innentől egy lépés, hogy belső tulajdonságaik,
kultúrájuk…) felelősek helyzetükért. Sem itt, sem a rendszerváltás és a cigányság helyzetét a
tankönyvekben máshol taglaló anyagok nem helyezik kellő kontextusba a történéseket, külön
kezelik az elszegényedés folyamatát a romák elszegényedésétől és a külső, strukturális, helyzeti
oki tényezők csupán az első esetben vannak explicitté téve! Az oktatás és munkanélküliség
kapcsolata dominál, ugyanakkor arra nincs adat, hogy hány munkahely szűnt meg és miért,
ahogy arról sincs adat, hogy az 1980-as évek elején a romák többsége is ugyanúgy dolgozott,
mint a nem roma lakosság.
15–49 éves romák által végzett fizetett munkák 2003-ban nevű kördiagram hibás, 24%
nem tudjuk, mivel foglakozik.
A Kertesitől idézett adatokat történeti perspektívába helyezve látható lenne, hogy a romák
jelentős erőfeszítései (önmagukhoz képest) milyen kevés eredményt mutatnak (a
többséghez képest). A kitűzött célok elérése érdekében elengedhetetlen lenne kontextusba
helyezni (térben, időben, többi csoporthoz való viszonyrendszerben láttatni) minden esetben
az egyes adatokat. Ennek hiányában az „ők tehetnek róla” narratívát erősítik.
Orsós Teréz festménye a sztereotip cigányképet jeleníti meg, ami kontextusból kiragadva nem
a megértést, sokkal inkább a távolságtartást hívja, és alkalmas a romákra vonatkozó negatív
képzetek legitimációjára.
Nincsenek „igazi” sportolók, művészek megemlítve, akik közelebb állhatnak a fiatalokhoz,
mint Orsós vagy Bari. (Pl. LL. Junior, Caramel, Gáspár Laci, Szalóki Ági stb.)
(Bari Károly verse szerepel a 9-es közismereti TK-ben is.)

29

7. Nemzetközi egyezmények és ajánlások szemszögéből nézve:
A tankönyvek áttekintése során olyan indikátorokat is figyelembe vettünk, melyek Magyarország
által is aláírt nemzetközi egyezmények, határozatok19 alapján születtek. A könnyebb feldolgozás és
az eredmények bemutathatósága érdekében nem külön tekintjük át az egyes egyezményeket,
hiszen sok esetben hasonló célok megvalósítása érdekében születtek, hanem bemutatjuk
összevont tartalmi csomópontjaikat, majd az egyes tankönyvcsoportok és a hozzájuk tartozó
kerettantervek szempontjából írunk az eredményekről.
Az egyes egyezmények hangsúlyozzák az alapvető emberi jogok figyelembe vételét az oktatásnevelés során, illetve ebből következően az emberi jogok tanításának szükségességét. A béke és a
szabadságjogok fenntartása, mindenekelőtt a tolerancia és egymás elfogadása és megértése
által, központi elemként van jelen. A kisebbségek nézőpontjának megjelenése a
tananyagokban, mely magában foglalja a róluk szóló ismeretek átadását (történelmük, kultúrájuk,
nyelvük, vallásuk tekintetében) sokszor elmarad a többségi nézőpont mellett. Ezen változtatni
kell! (Az, hogy konkrétan mely csoportok kerülnek megemlítésre az egyezményekben a
következőkben lesznek részletezve.) Fontos, hogy a társadalom mint egész jelenjen meg, az
egyes tartalmak tehát legyenek összefésülve. Az oktatás – nevelés területén is fel kell lépni az
előítélettel és a diszkriminációval szemben. Az egyenlőség és a demokrácia elvének mint
alapvető értéknek kell megjelennie, egyben hangsúlyozva a társadalomban élő egyének, köztük a
fiatalok felelősségét is ez iránt. A problémák és konfliktusok megértése kapcsán fontos az
odáig vezető távoli okok és ezek hatásainak tisztázása annak érdekében, hogy képessé váljanak a
diákok ellenükben hatékony stratégiák kidolgozására. A társadalmi igazságosság elérése felé
kell elmozdulni, a rasszizmus és a szexizmus leépítése által, utóbbi ideológiákról szóló hiteles
ismeretek közvetítésén keresztül. Fontos emellett ösztönözni a fiatalok részvételét egymás iránti
szolidaritást célzó akciókban csakúgy, mint a környezetvédelemben. Mindebből egyértelműen
következik, hogy sem a kerettantervek, sem a tankönyvek szövegei nem tartalmazhatnak
semmilyen sztereotípiát kisebbségekkel kapcsolatban, sem gyűlöletkeltésre alkalmas
tartalmakat.
Az egyezmények által említett kisebbségi társadalmi csoportok - melyek ebből a státuszokból
adódóan (is) elnyomással szembenéző csoportok - a következők: nők, faji/nemzeti/etnikai
kisebbségek, őshonos kisebbségek, fogyatékkal élő személyek, eltérő szexuális
orientációjú csoportok, különböző vallási csoportok, szegények. A fentiekből látható a
gender szenzitivitás megjelenésének fontossága is.
19

Az egyezmények listáját lásd később.
30

A multikulturalizmus és az interkulturalizmus itt is hangsúlyosan megjelenő szempontok. Ezekről
részletesen írtunk az ezt megelőző fejezetekben. Hangsúlyos az egyezményekben is a különböző
oktatási–nevelési szükségletek figyelembe vétele. Ezen irányzatok végső célja az, hogy a
társadalomban együtt élő csoportok képessé váljanak a konstruktív együttműködésre. E
szempontoknak át kell hatniuk az oktatás–nevelés teljes folyamatát és minden szintjét.
*
Áttekintésünk tehát kiterjedt a roma közösségeknél jóval tágabb szempontrendszerre is, de
természetesen nem lehetett olyan szisztematikus, mint fő témánk. A roma közösségekre
vonatkozó eredményeinket itt nem ismételjük. Leginkább azokat a példákat mutatjuk be, mikor
nem megfelelően tárgyalt módokkal találkoztunk. Ugyanakkor általános szinten is igyekszünk
megfogalmazni megállapításokat a fentebb felsorolt társadalmi csoportok tekintetében.
Összességében elmondható, hogy a kerettantervekben megfogalmazottak többé-kevésbé
megfelelnek az egyezmények által (is) kijelölt céloknak. Találkozunk teljesen idevágó, megfelelő
szövegezéssel, állásfoglalással. Például a történelem 9.-12. évfolyam kerettantervének bevezetője
szerint: “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.” Emellett a társadalomismereti tantárgyrészek segítségével sor kerül „az alapvető személyiségi
és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére.” Illetve az általános iskolás történelem
kerettanterv különböző tematikus egységeinek nevelési céljai között szerepel pl.: “A korszak
tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi igazságosság iránti igény, az emberi jogok és a demokratikus
intézményrendszerek tiszteletének fejlesztése, valamint a béke megőrzése fontosságának belátása.” Hasonló
célrendszert idézhetnénk a pl. magyar nyelv és irodalom kerettantervből is. Ugyanakkor a kijelölt
elvek tankönyvbeli megvalósulása több helyen problematikus.
Kettősség van tehát jelen, hívószóként, ideológiaként megjelennek az egyezményekben deklarált
célok a kerettantervekben, de a tartalomhordozók elkészítésekor már nem annyira volt ez szem
előtt tartva. Ennek illusztrálására elég lenne a fentebb már tárgyalt roma kérdések újbóli felidézése
is, különösen az „interkulturális nézőpont” alatt tárgyaltak, ahol úgy találtuk, hogy sztereotip
bemutatásra is sor kerül roma közösségek esetében.
A kisebbségekről szóló tartalmak nem kellő súllyal jelennek meg és sokszor „felemás”
módon vannak integrálva a tankönyvi főszövegbe, ez okozza a szintén jellemző „kipipálás”
érzetet is.
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Az általános iskolai történelem (5-8.) kerettantervben a nemzetiségekről szóló ismeretek
nincsenek konkretizálva, a legtöbb esetben kiegészítő tananyagként (dőlt betűvel jelölve)
szerepelnek. Maguk a tankönyvek tárgyalják a zsidó, keresztény és a muszlim vallást és kultúrákat,
Magyarország vonatkozásában a hazai zsidó lakosság mellett szerepelnek információk a történeti
értelemben “nemzetiségként” számon tartott közösségekről (németek, szerbek, románok stb.),
igaz jellemzően politikatörténeti kontextusban, mely nem segíti a fentebb tárgyalt hiányérzet
enyhítését. Így ezen társadalmi csoportok nézőpontja nem tud megjelenni, ahogyan a megfelelő
kontextusba helyezés is több helyen elmarad. (Jó példaként említhető az a rövid, kiegészítő
olvasmány, mely az Egri csillagok török fordításának körülményeiről szól (IR. TK. 6. 192-193)).
7.1. A diverzitás hiánya
A tankönyvekben bemutatott példák, tevékenységet célzó feladatok, illusztrációk sem
visszhangozzák a diverzitást. Problematikusnak véljük az általános iskolás nyelvtan tankönyv
alábbi szövegrészletét: „…eltűnik a népművészet és a magas művészet, eltűnnek a mindennapi élet valós
hősei. Időnként forgatnak ugyan róluk is filmet – vegyük például a repülés hősét, Charles Lindberghet, az
űrrepülés hősét, Neil Armstrongot, a rasszizmus elleni küzdelem hősét, Martin Luther Kinget, vagy a magyarok
közül Széchenyi Istvánt, Apor Vilmos püspököt, Teleki Pál miniszterelnököt –, talán egy százalékot tesz ki a
média összesített műsoridejéből az ilyen típusú produkció.” (NY. TK. 7. 112.) Érthetetlen, hogyan kerül
Teleki Pál miniszterelnök a hősök közé. A vállaltan antiszemita kormányfő politikusi
tevékenysége nem említhető egy lapon Széchenyi Istvánéval vagy Martin Luther Kinggel!
Megjegyeznénk továbbá, hogy a hat kiemelt történelmi alak egyike sem nő.
Az alábbi feladathoz hasonlók jó lehetőséget adhatnának arra, hogy több nő illetve kisebbségi
személy is választható legyen, de eddig ez elmaradt: Készíts sztárinterjút mai mintára (10-15
villámkérdéssel) az alább felsorolt személyek egyikével! Odüsszeusz, Szent László király, János vitéz, Toldi
Miklós, Mátyás király, Dobó István, Tündér Ilona. (NY. TK. 6. 128.) vagy például az IR. 9. évfolyamos
szöveggyűjteményben a „Szemelvények későbbi korok szerzőitől és kortárs alkotóktól” c. fejezetének
harmincegy szerzőjéből mindössze egy nő!
A Magyar nyelv és kommunikáció 10. TK és MF tárgyalja ugyan a többnyelvűség kérdését, ám
komoly hiányosságnak tartjuk, hogy a téma kapcsán sem a hazai roma, sem más
nemzetiségek nyelvei nem jelennek meg!
A hivatkozott egyezmények fontosnak tartják, hogy a többségi nemzeti nézőpont mellett a
nemzetiségek nézőpontja is megjelenjen oly módon, mely a társadalom, mint egész szempontját
érvényesíti. Alábbi példa a hon és népismeret kerettantervből ennek mond ellent: „Tudatosítja a
tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, nemzeti értékeit kell megismernie,
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hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és rokonnépek, a világ többi

népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse.” Ez a mondat
némileg ellentmondásos, hiszen ha a magyar állam elismeri a nemzetiségeket, akkor nekik
„először” mit kellene megismerniük? Mik az ő „saját hagyományaik”?
Fontos lenne, ha mind a sztereotípia, mind az előítélet, mind a diszkrimináció fogalma
bekerülne a tankönyvekbe. A magyar nyelv és irodalom kerettantervben találtunk olyan célokat,
melyek ilyen szempontból bizakodásra adhatnak okot, például - feltehetően - a 8. osztályra ígérik
a következőket: A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak érzékelése, miért
problematikus hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban.” (Az
ehhez tartozó tankönyv még fejlesztés alatt áll.)
A szakiskolai közismereti tankönyvben szerepel egy jól összeszedett fejezet az előítéletességről
„Ami összeköt(het), és ami elválaszthat egymástól…” címmel (TK. 9. 34-35.) Az agyag szépen
válogatott, sokszínű, de kérdéses, hogy a tanár rendelkezik-e megfelelő kompetenciával ezeknek a
kérdéseknek a tárgyalásához. Félő, hogy e nélkül kontraproduktív ezen témák említése. Egy
sokkal jobban felépített, szisztematikus bevezetésre lenne szükség, melynek során lehetőség nyílik
a nézőpontváltásra, a „másik” perspektívájának, szerepének igazi megértésére. Ebben segítséget
nyújthatnak a különböző dramatikus módszerek, létező játékgyűjtemények például, melyek
alkalmasak lehetnek egy kontrollált helyzetben saját élmények generálására is.
7.2. A nők megjelenítésének kérdése
Az egyezményekben kiemelt szerepet kap a gender kérdés, így a nők megjelenítése az oktatás
folyamatában. Összességben, az egyes Magyarországon élő nemzetiségek kapcsán egyre több
tartalommal találkozhatunk, igaz a fentebb megállapított „felemásan integrált” minőségben,
ugyanakkor a nőkről szóló tartalmak talán még szórványosabbak. Távolról sem mondható el,
hogy megjelennének az oktatás-nevelés minden szintjén és szakaszában, és a bekerülő tartalmak
többször megerősítik a társadalomban élő dichotómiákat férfiakról, nőkről, és ily módon
hozzájárulhatnak az előíró nemi sztereotípiák fennmaradásához.
Az általános iskolás történelem kerettanterv nem tartalmaz a női jogokkal, nőmozgalmakkal
kapcsolatos tartalmakat, bár a 7. osztályos történelem TK külön fejezetben foglalkozik a női
egyenjogúság kérdésével (Társadalmi szerep, öltözködés, életmód. Nők a húszas-harmincas
években.). A gimnáziumi kerettanterv kiegészítő tananyagként ajánlja a következőket: Nők és
férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. (10. évf. Tematikai egység: Reformkor, forradalom
és szabadságharc Magyarországon.) Megjelenő nevelési-fejlesztési cél pedig, hogy: „Tudja, hogy a
korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé.” A 7. évfolyamos irodalom tankönyvben
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található egy férfiakat legyőző nőről szóló monda átirat, a Bankó lánya. Ilyen, nem tradicionális
szerep leosztás szerint megjelenített nő figura fontos adalék lehet egy heterogénebb nő-kép
kialakításában.
A nemi szerepek kérdéskör kapcsán elmondható, hogy megjelennek olvasmányok ezzel
kapcsolatban, minőségileg azonban nem felétlenül érik el az indikátorokban meghatározottakat.
„(…) A reklámnak jelentős hatása van a gyermekek szocializációjára is, mivel olyan képet mutat be a világról,
amelynek hatására téves, nem valódi értékítélet alakul ki a fiatalokban. Ilyen például a férfi-női szerepek

összemosása, negatív testkép kialakulása.” Nincs kibontva, hogy mit ért ez alatt a tankönyv, de
nem biztos, hogy a férfi és női szerepek „összemosása” a legnagyobb baj. (NY. TK. 9. 72.
Kommunikáció/médiaműfajok) Vagy a következő: „Sok kutató azt feltételezi, hogy a női és

férfi kommunikáció között különbség van, és ez gyakran vezet zavarhoz. Neked mi a véleményed?
Keress példát irodalmi olvasmányaidból és hétköznapi életedből! Röviden fogalmazd meg írásban, te mit tartasz a
választott esetekben a zavar forrásának!” A feladat a Kommunikációs zavarok c. fejezet végén
található, a vastag betűvel jelzett állítás nincs megmagyarázva, kontextusba helyezve, a diákok
saját véleménye mellett így nem jelenik meg egy vagy több tudományos álláspont. (főleg olyan
létező tudományos álláspontok, melyek az állításnak ellentmondanak).
A szakiskolai közismereti tankönyvben olvasható az alábbi: „A harmadlagos jellegek egy része
feltehetően öröklött. A fiúk például a térlátást igénylő és elemző-rendszerező feladatokban általában jobbak, mint
a lányok, a más helyzetébe való beleélést (empátiát) igénylő helyzetekben viszont a lányok sikeresebbek. A férfiak
elemző (analitikus) gondolkodásúak, a nők gyakrabban hagyatkoznak megérzéseikre (intuíciójukra).” A
problémák itt is hasonlóak a fentebb leírtakhoz.
Nők a történelemben c. önálló fejezetben (Szakiskolai közismereti TK. 9-10. 293-294.) a
következőket olvashatjuk: “Olyan benyomásunk támadhatna, hogy a történelmi alakok szinte kizárólag a
férfiak közül kerülnek ki, az események irányításában vagy alakításában a nőknek gyakorlatilag nem jut szerep.
Ebben a fejezetben néhány példa segítségével mindennek az ellenkezőjét igyekszünk igazolni.”
Véleményünk szerint ennek ellenkezőjét megpróbálni bizonyítani nem a legcélravezetőbb, hiszen
a történelmet szinte mindig férfidominancia jellemezte! Ugyanakkor ennek a ténynek
megmagyarázása, kontextusba helyezése, árnyalt bemutatása nagyon fontos lenne és a jelenkori
helyzet megértéséhez is elengedhetetlen.
7.3. További hiányosságok és előítéletek
Az eltérő szexuális orientációjú csoportok, illetve a fogyatékkal élő személyek szinte
teljesen hiányoznak a tankönyvekből. Előbbire egy esetben találtunk konkrét szöveges
megjelenítést a szakiskolai közismereti tankönyvben (TK. 9.-10. 283), ahol a kétségtelenül
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nagyformátumú II. János Pálról szóló négy mondat egyike a következő: “A keresztény tanításokkal
ellentétesnek tartotta, így ellenezte az eutanáziát (kegyes halált) és az azonos neműek házasságát.” Ez a
gondolat nem tekinthető önmagában sem kiegyensúlyozott ismertetésnek, ha nincs kontextusba
helyezve, nincs mellétéve egyéb ismeret erről a társadalmi csoportról. Adná magát például, hogy
megemlítsük itt, hány állam engedélyezi ma már az azonos neműek házasságát. A korábban
említett szakiskolai tankönyvfejezet, melynek témája az előítéletesség, tartalmaz képanyagot mind
homoszexuális párról, mind fogyatékkal élőről. Ez nagyon fontos, ugyanakkor kimondott cél
lehet, hogy ne csak ebben a kontextusban legyenek ők láthatók. E fejezet kapcsán is fontos újra
megemlíteni, hogy akkor tudunk hatékonyan fellépni az előítéletekkel szemben, ha hangsúlyozzuk
a rekategórizációt, illetve az individualizációt.
Míg a nemzetközi egyezmények egyértelműen kimondják, hogy a tankönyvekben nem
szerepelhet sztereotip, illetve gyűlöletkeltésre alkalmas állítás, addig fentebb több olyan
szöveget is tárgyaltunk, mely nem feletethető meg ennek. Komoly problémának tartjuk, hogy az
olyan fontos fogalmak/témák tárgyalása, mint sztereotípia és előítélet, a szegények társadalmi
helyzete vagy a méltányos közoktatás éppen sztereotípiákat tartalmazó szövegrészek kapcsán
merülnek fel!
Az ilyen szövegek nem alkalmasak e szenzitív témák tárgyalására, holott bekerülésük a
tananyagba

nagyon

is

kívánatos.

Ebből

a

szempontból

ezeket

a

szövegrészeket

elfogadhatatlannak tartjuk még akkor is, ha irodalmi szövegekről van szó. De sztereotip, illetve
könnyedén annak értelmezhető állításokat nemcsak a roma közösségek kapcsán találhatunk a
tankönyvekben. A 6. évfolyamos nyelvtan MF egyik helyén látható eltérő bőrszínű emberek
ábrázolása: A karikatúra-szerű rajzon félpucér kannibálok cipelnek egy öltönyös fehér embert. A
hozzárendelt feladat pedig: “Írj rövid párbeszédet az alábbi képekhez! Ügyelj az udvarias megfogalmazásra!”
(NY. MF. 6. 48.)
Vagy egy másik esetben, a hatodikos Erkölcstan tankönyvben: „Paraguayban az 1605-ben érkező
jezsuita csoport mintegy 30 települést, „redukciót” hozott létre az őslakosokkal együtt. Milyen módon lehet a
nyomorból boldog közösséget létrehozni?” (TK. 6. 23.) Előítéletes a mondat az őslakosokkal szemben,
hiszen azt sugallja, hogy a jezsuiták megérkezése előtt boldogtalanságban és nyomorban éltek!
A sztereotípiákról szóló ismeretek nincsenek megfelelően belehelyezve az anyagba. Minden
szakaszban kívánatos volna erről szóló ismeretek átadása a diákoknak, figyelembe véve
korosztályi sajátosságaikat. Az erkölcstan tankönyv 6. osztályban a következőképpen fogalmaz:
„Léteznek nemzeti tulajdonságok? Milyen, csak a magyarságra jellemző tulajdonságokat tudsz felsorolni?” Túl
azon, hogy a második kérdés sugalmazó az elsőre nézve, tudományos szempontból ma már nem
beszélhetünk „nemzeti tulajdonságokról”.
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A kontextusba helyezés hiánya elnevezésű szempont kapcsán fentebb írottak jó példák arra,
hogy mennyire nem valósul ez meg a tankönyvek szövegeiben, így az nem tud hatékony segítséget
nyújtani abban, hogy a diákok megértsék adott problémakör kapcsán az odáig vezető okokat és
máig tartó hatásukat analizálni legyenek képesek. (ld. pl. Halasi Mária: Az utolsó padban, vagy
éppen Lakatos Menyhért: Füstös képek című műveit a tankönyvekben)
A kontextusba helyezés hiányának problémáját tapasztaljuk az alábbi szövegrészlet kapcsán is. „A
szegénység és a leszakadás egyre nagyobb számban fenyegette az iskolázatlan és korszerűtlen szakképzettséggel
rendelkezőket. Különösen súlyos helyzetbe kerültek a cigány (roma) etnikumhoz tartozók. Kedvezőtlen helyzetük
nyomán jelentősen nőtt a gyermekszegénység.” (Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. II. kötet. 304.) A
szöveg azt sugallja, hogy a romák kedvezőtlen helyzete miatt nőtt a gyerekszegénység. A
munkanélküliség egyéb okai nincsenek megjelenítve, így könnyen összeköthető az
iskolázatlan emberekkel, azaz „ŐK” tehetnek róla. Ez ilyen formán mind a szegénység, mind
romákkal kapcsolatos sztereotípiák megerősítésére alkalmas lehet, nem segíti a távolabbi
társadalmi, gazdasági, történeti okok megértetését, sem a társadalmi szolidaritás felkeltését.
Összességében a tankönyvek/kerettantervek az itt tárgyalt indikátorok kapcsán olyan képet
festenek, mintha meglennének e szándékok, de mégsem lépik át azokat a falakat, melyeket
kellene. Nem képesek kilépni a saját perspektívájukból (mely többségi, nemzeti, férfi,
középosztálybeli, heteroszexuális, ép perspektíva), így aztán sok esetben félő, hogy a hatás inkább
ellentétes előjelű lesz vagy teljesen elmarad.
Feltűnt még, hogy a szakiskolai kerettantervek és a könyvek többször tartalmaztak olyan
megfogalmazásokat, melyeknek negatív sugalmazó olvasatai lehetnek pont a szakiskolás fiatalok
kapcsán, pl. hogy „nem gondolkoznak”. „Megmutatja a már sok kudarcot tapasztalt diákoknak, hogy az
órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is adhat. (…) Segít megérteni, hogy tanulni
és gondolkodni kell. Hogy a rossz válasz jobb, mintha eleve elutasítjuk a gondolkodást.” (Kommunikáció–
magyar nyelv és irodalom kerettanterv a szakiskolák számára) Hasonlóan bántó, előítéletes és
lekicsinylő olvasata van a következő tankönyvi részletnek is, mely magukhoz a tanulókhoz szól:
„Gyakran nem értitek, másoknak mi tetszik egy versben, egy festményen? Irodalmi, nyelvi, történelmi,
társadalomismereti és kommunikációs tanulmányaitokat követően remélhetőleg már nem fogtok idegenkedni a
műalkotásoktól.” (Szakiskolai közismereti TK. 9. 7.)
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8. Elméleti, módszertani
reprezentációjához

és

tartalmi

ajánlások

a

romák

közoktatásbeli

8.1. Elméleti megfontolások
Ilyen jellegű elképzeléseinket részletesen kifejtettük a tanulmány 4. és 5. fejezetében, így itt csak
összegeznénk a legfontosabb megállapításokat. Kiemelten fontos a kategorizációs folyamatok20
tudatosítása, amit úgy lehetne elérni, hogy a megfelelő helyen, a befogadók által megérthető
módokon tárgyaljuk ezeket a témaköröket (előítélet, sztereotípia, diszkrimináció). Ezek ellenében
pedig a rekategorizációs és individualizációs folyamatok erősítése, amik lehetővé tehetik közös
csoportidentitás felkínálását.
A kettős célrendszer szem előtt tartása az oktatási tartalmak kiválasztási és beillesztési
folyamata során, különös tekintettel arra, hogy a roma tanulók identitásának segítése érdekében
plurális, többdimenziós „cigánykép” jelenjen meg a közoktatásban, mely elkerülhetővé teszi a
stigmatizálást.
Ehhez szükséges elhagyni az ünnepi multikulturalizmust (mely „hozzájárul, kibővíti” a
mainstream, nemzeti narratívát, de nem hoz létre közös perspektívát), és elmozdulni egy
markánsabb tankönyv-átalakítás irányába. Fontos azonban, hogy ne az ún. additív megközelítés
érvényesüljön, amely egy változatlan nemzeti kánonhoz illeszti hozzá a kisebbségek elitje által
kanonizált szövegeket, hanem a transzformatív természetű, mely a tanterv alapos átalakítását
szorgalmazza, hogy ténylegesen be tudja fogadni a kulturális sokféleség tényét (Banks nyomán:
Feischmidt–Vidra 2011: 60). Ez természetesen nem jelenti a roma kultúra (vagy kultúrák)
feloldódását valami „nagy közösben”, hanem a kritikai multikulturalizmus21 jegyében
értelmezi újra és kérdőjelezi meg a többség-kisebbség viszonyrendszer bevett „dogmáit”, és ily
módon próbál egy nyitottabb és demokratikusabb közös kultúrát építeni. A továbbiakban ehhez
igyekszünk hozzájárulni módszertani és tartalmai javaslatainkkal.
8.2. Módszertani megfontolások
Ahhoz, hogy a romákról szóló ismeretek az iskolák helyi tantervének integráns részei legyenek, és
megjelenjenek az egyes képzési szakaszok kimeneti követelményei között elengedhetetlen, hogy
kiegyensúlyozottabban,

több

helyen

és

konkrétabban

forduljanak

elő

a

kerettantervekben. Fontos továbbá, hogy a romák konkrét ne csak a 20. századi politikai és
20

Olyan torzító folyamatok, melyek vezérlik a sztereotipizálást, az előítéletes gondolkodást. A kategorizáció azon
alapszik, hogy bizonyos szempontok alapján csoportokba soroljuk az embereket, aztán adott személyre, mint
kategóriájának bárkivel felcserélhető tagjára reagáltunk.
21
A kritikai multikulturalizmus olyan elméleti perspektívát kínál, mely „visszautasít minden olyan „gettósító” jellegű
diskurzust, amely az egyes csoportokat [azaz „kultúrákat”] elszigetelve vizsgálja” (Turner 1997: 117).
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gazdasági válságidőszakokban jelenjenek meg a Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
kerettantervben, hanem a NAT és a nemzetközi indikátorok, a „kettős célrendszer”, valamint a
történeti valóságnak megfelelően a korábbi időszakokban is. Az ezzel kapcsolatos tartalmi
meglátásainkat a következő fejezetben részletezzük majd.
A NAT meghatározása szerint az 5–8. évfolyamokon a tananyag feldolgozásának egyik alapelve a
tevékenység-központú történelemtanítás, míg a 9–12. évfolyamokon a tanítás a forrás- és
tevékenység-központú tananyag-feldolgozásra épül. Ezzel összhangban kellene szerepeltetni
romákról szóló feladatokat, forrásrészleteket a tankönyvekben és a munkafüzetekben! A
romák „ismeretlen történelme” lejárt klisé, számos szaktudományos munka és forráskiadvány áll
rendelkezésre Magyarországon.22
Mind a roma, mind a nem roma tanulók számára fontos, hogy tudjanak közös kategóriákban
gondolkodni, nem csak a „másságot” megtestesítő különbségeket lássák, hanem az
azonosságokat is. (Ezt nevezi a multikulturális pedagógia rekategorizációnak, ami egyben az
„ünnepi multikulturalizmus” meghaladásának egyik eszköze is.) Ennek érdekében a romák (és
más nemzetiségek is) ne csak a „nemzetiségek” címszó alatt jelenjenek meg a tankönyvi
szövegekben, hanem legyenek megemlítve gazdaság- és társadalomtörténeti vagy akár
művelődéstörténeti fejezetekben is.
Tudományos szempontból is fontos, hogy az adott ismeret legyen kontextusba helyezve,
mert csak így kerülhető el az egyes bemutatott jelenségek sztereotip, esszencialista értelmezése. A
romákhoz kapcsolt tematika megfelelő kontextusba helyezése már önmagában képes lehet
bemutatni az „azonosságokat” is. (Például ki kell térni a vándorlás gazdasági és társadalmi okaira,
meg kell magyarázni, hogy a cigányok nem azért nem műveltek földet, mert nem volt kedvük
vagy „kultúrájuk” hozzá, hanem mert a hazai jobbágyok jó részének sem volt földje (a
zselléreknek stb.).
Szintén nagyon fontos, hogy az adott tartalom összhangban legyen a célcsoport életkori
sajátosságaival és (már amennyire ez lehetséges) a pedagógus felkészültségével is. Az ennek nem
megfelelő ismeretek könnyen az órai munka perifériájára kerülhetnek, de nem „a romák” vagy a
tanárok, hanem oktatás-módszertani szempontok miatt (lásd: Magyar irodalom TK. 49-50. Mit
gondolnak mások? vagy Erkölcstan 11. TK. 60-62. Fórika László: A cigány tanulók elkülönítése.)
A kultúra jellemzői vonásai alapján, mindennapjaink a vizuális történelmi korszakban
játszódnak, amikor az emberek közötti kommunikációban kiemelkedő szerepet kap a kép. „A
képek információkat, tudást, érzelmeket, esztétikai megismeréseket, értékeket hordoznak. Tudatos dekódolás
tárgyaivá válnak, de hatnak a tudatalattira is.” (Sztompka 2009: 14) Mindezek és az indikátorok
Lásd: Romák a magyar történetírásban. Bibliográfia és szövegtár. MTA TK Kisebbségkutató Intézet. Elérhetőség:
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/romak-a-magyar-tortenetirasbanszovegtar
22
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tükrében igen problémás a romák vizuális reprezentációja a tankönyvekben és a
munkafüzetekben (lásd: melléklet03). A képek száma igen kevés23 (összesen 9 kép, amiből 2
festmény), és nagy részük (6 kép) egyértelmű szegénységet, nyomort jelenít meg a romák kapcsán.
Plurális roma-kép kialakítása nem sikerülhet plurális vizuális megjelenítés nélkül, a romák
jelenjenek meg több fotón, de ne csak mint „tipikus” cigányok („szegények”, kovácsok,
zenészek), hanem mint a sokszínű magyar társadalom különféle helyzetű tagjai is (pl. katonák,
aranymosók, értelmiségiek). Korábban láthattuk, hogy a vizuális megjelenítés másik típusában
is (diagramok, táblázatok, ábrák) alulreprezentáltak a romák. Ezt mindenképp érdemes
orvosolni, nem gondoljuk, hogy pl. a roma lakosság demográfiai viszonyait illetően ne állna
rendelkezésre megfelelő szakirodalom (vö. Váradi 2009, 2013).
Fentiekhez kapcsolódva, de nem csak a történelem, hanem minden tantárgy vonatkozásában azt
gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne megfelelő szakemberek bevonása tananyag-fejlesztési
folyamatba, amit nem pótolhat miniszteri önkénnyel összehívott bizottság vagy bizottságok
működése sem.24
8.3. Tartalmi ajánlások
A vizsgált tartalmakhoz kötődő, és az azokon túlmutató észrevételeinket, javaslatainkat táblázatba
rendezzük az áttekinthetőség érdekében. Diszciplináris meghatározottságaink (kulturális
antropológia, pszichológia, történettudomány) nyilván nem teszik lehetővé, hogy minden
műveltségi területen azonos mélységű ajánlásokat fogalmazzunk meg, ezért a következőkre
részben vitaindítóként, ötletrohamként, részben viszont átgondolt, sőt kipróbált25 tartalmi
javaslatként érdemes tekinteni.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évf.
5. évf.


A tankönyv Indiával foglalkozó (igen rövid) részében lehetne utalást tenni a romani nyelv
indiai eredetére, de oly módon, hogy a későbbiek során bekövetkezett nyelvi asszimiláció
értéksemlegesen, mint a társadalmi együttélés velejárója jelenjen meg.



MF: kultúrtörténeti jellegű összefoglaló feladat, pl. a középkori Európa ókori örökségeihez
kapcsolódva, Indiából „arab” számok és a romani nyelv



A Szt. Istvánhoz fűződő „Intelmek” említése során a TK (154. o.) csak a kereszténység
megerősítését emeli ki, e helyt érdemes lenne az idegenek befogadásának előnyeit is kiemelni.

Feltételezzük, hogy több kép jelenik majd meg a most készülő 8. és a 12. évfolyamos tankönyvekben.
A kérdés erősen „ad hoc” jellegű kezelése olvasható ki egy közelmúltbeli konferencia összefoglalásából is. Sárközi
Gábor:
Sehogyan
vagy
méltatlanul
–
cigánykép
a
tankönyvekben.
Roma
Sajtóközpont.
http://romasajtokozpont.hu/sehogyan-vagy-meltatlanul-ciganykep-a-tankonyvekben
25 Történelem tanárként már évek óta integráltan oktatok romákról szóló ismereteket, az általános iskola 5-8.
osztályaiban. (Binder Mátyás)
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(Vö. „Lám, gyönge és töredékeny az egynyelvű és egyerkölcsű ország.”)


Problémásnak tartom, hogy nem esik szó az Árpád-kori Magyarország soknemzetiségű
jellegéről. (Attól függetlenül, hogy romák akkor még nem éltek hazánkban.)

6. évf.


A hazai nemzetiségekkel foglalkozó részekben jelenjenek meg a romák is!
o MF. 63. o. térkép; TK. 97-99. térkép és tananyag



Indokolt lenne egy olyan tananyagrészt beilleszteni, amely körbejárja és összeveti a
középkori és a jelenkori csoportkötődések közti különbségeket. (A középkorban a vallási
kötődés és a személyes hűség volt a meghatározó, az újkorban az etnikai-nemzeti kötődések
válnak majd meghatározóvá.)



A magyarországi társadalom tárgyalásakor ki kellene térni arra, hogy a jobbágyi jogállás nem
feltétlenül jelentett földművelő, paraszti életmódot. Számos forrás szerint a korabeli cigányok
földesúri vagy városi joghatóság alatt éltek és dolgoztak, de zömükben nem parasztként.



A Mária Teréziához és II. Józsefhez kapcsolódó tananyagrészekben a korabeli
„cigánypolitika” néhány példája szemléltető eszközként szolgálhatna a felvilágosult
abszolutizmus ellentmondásos működéséhez. A cigányokat a rendeletek elsősorban nem népi,
hanem társadalmi kategóriaként értelmezték, és a - korabeli értelemben - progresszív
célokhoz durva és bürokratikus eszközöket alkalmaztak, melyek nagy része hiábavalónak
bizonyult.



TK. 148. A verbunkos zene kapcsán is megemlíthetnék a cigányzenészeket!



Kiegészítő tananyag javaslat: cigány kereskedők a török kori Budán. (pl. vallás és névhasználat
változatai, kulturális kölcsönhatások szemléltetése, forrásismereti kérdések)

7. évf.


MF. kereszttantervi kompetenciát fejlesztő feladatok integrálása. (Diagramok és
kapcsolódó kérdések az 1893-as országos cigány összeírás adataiból, pl. foglalkoztatottság,
lakhatási viszonyok, nyelvi megoszlás stb.)



TK. 132. o. „A közhangulat az „idegenek” ellen fordult. Így váltak bűnbakká Magyarországon a nemzeti
kisebbségek és a zsidók, valamint a liberális és a szocialista eszmék hívei.” Az idézett mondat
érthetősége (is) indokolttá teszi egy olyan tematika beillesztését, mely szemléltetve (pl.
dualizmus kori karikatúrák a roma, német és zsidó kisebbségekről) bemutatja az előítéletek
és
sztereotípiák
működését!
Vö.:
http://kooperativtanitasieszkozok.hu/szockomp/3._modullerasok/a2_polgar_a_demokracia
ban/8._evfolyam/44_meglatni_es_megitelni/modulleiras.pdf



TK. A roma holokauszt részletesebb bemutatása, kiemelése (vastag betűvel), és beillesztése
az európai folyamatokba!

8. évf. (a kerettanterv alapján)
 A tárgyalt korszak és tematika (1945 utáni időszak + társadalmi és állampolgári ismeretek)
azon tematikus egységeit sorolom, ahol érdemesnek látom a tananyag-fejlesztést a roma
reprezentáció irányába (Javaslataim dőlt betűvel.):
o Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc
leveréséig: Korabeli atrocitások (pl. kényszermosdatások), földosztás szinte teljes hiánya,
„cigánypolitika” kezdetei.
o A Kádár-korszak jellemzői: Roma kulturális önreprezentáció kezdeteinek bemutatása, állami
asszimilációs-integrációs törekvések, előítéletek továbbélése.
o Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése: A nemzetközi roma mozgalom
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o
o
o
o
o

megemlítése, más, részben rokonítható mozgalmakkal együtt. A szimbólumok bemutatása: zászló
és himnusz.
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon: A „roma
szegénység” árnyalt bemutatása, határon túli magyar romák helyzete, kulturális „pezsgés”
Társadalmi szabályok: A strukturális hátrányok kényszerítő ereje, az etnicitásból és a szociális
helyzetből fakadó „jelenségek” szétválasztása.
Állampolgári alapismeretek: Kisebbségpolitika „pro és kontra”
Pénzügyi és gazdasági kultúra: Kiegészítő tananyagként, romák és más kisebbségek sajátos
gazdasági szerepei a múltban (zenész, teknős, aranymosó vagy kovács cigányok, drótos tótok,
kereskedő zsidók, kézműves németek stb.)
A média társadalmi szerepe, használata – Reklám és hír a hagyományos és az új
médiában: „Roma celebek”, a média torzító és sztereotip romaképe…
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9-12. évf.

9. évf.


A tankönyv Indiával foglalkozó (igen rövid) részében lehetne utalást tenni a romani nyelv
indiai eredetére, de oly módon, hogy a későbbiek során bekövetkezett nyelvi asszimiláció
értéksemlegesen, mint a társadalmi együttélés velejárója jelenjen meg.



MF: kultúrtörténeti jellegű összefoglaló feladat, pl. a középkori Európa ókori
örökségeihez kapcsolódva, Indiából „arab” számok és a romani nyelv



TK. 206/A,B  szövegrészlet és forrás a TK-ben. A szöveget a magyar történelem
tárgyalásának megfelelő helyén van, de átalakításra és kibővítésre szorul.
o Eredeti: „A 14. század végén Havasalföld felől megkezdődött néhány cigány
család bevándorlása Dél-Erdélybe. Később már Szerbia felől is érkeztek a
vándorló-sátorozó életmódot élő csoportok, akik közül sokan néhány év után
továbbvándoroltak Nyugat-Európa felé. A korból ránk maradt Zsigmond
királynak tulajdonított menlevélről a történészek megállapították, hogy nem az
uralkodó adta ki, de a hamisítvány szövege feltárja a korabeli cigány közösségek
belső viszonyait. A cigányság magyarországi tartós jelenlétét a 15. század
közepétől okleveles források igazolják, számukat ekkor néhány ezer főre
becsülik.” (kiemelés az eredetiben)
o Javaslat: A 15. századból számos adat áll rendelkezésre, melyek a cigányok
városokhoz fűződő kapcsolatait tárgyalják (pl. Buda, Arad, Kolozsvár), érdemes
lenne ebbe az irányba kibővíteni a szöveget, ezzel együtt utalni „sátorozóvándorló életmód” megváltozásaira, a letelepülés mint már a 15. században létező
alternatíva megjelenésére. Emellett a „hamisítvány” mellett ki kellene térni arra,
hogy a korabeli cigány lakosság nagy része földesúri, városi vagy királyi
joghatóság alatt élt és dolgozott, azaz betagozódott a feudális társadalomba.
(Lásd pl.: Nagy 2004.) A vándorlás említésekor pedig utalni kell annak
strukturális és konjunkturális okaira, különben könnyen „jellegzetes
szokásként, kultúraként” értelmeződhet, ha nincs mellétéve magyarázat.



TK. A vándor életmód kapcsán felmerül egy külön fejezet/rész elkészítése, mely a
nomád (értsd. legelőváltó gazdálkodás) állattartást, a romákra korábban jellemző
peripatetikus életformát, és adott esetben más, rendszeres helyváltoztatással járó gazdasági
tevékenységeket (kereskedők, csepűrágók) járna körül.

10. évf.


Cigányok a 18. században és a reformkorban
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o TK. 195. Alfejezet kapcsán: A szöveg maga alapvetően nem állít valótlant, de
nincs elhelyezve a felvilágosult abszolutizmus modernizációs koncepciójába, nincs
utalás ara sem, hogy ez a politika alapvetően társadalmi rétegként tekintett a
cigányokra, nem pedig etnikumként. Az egyik mondat („II. József még a cigány
családok felbomlasztását is célul tűzte ki, amikor elrendelte a cigány kisgyerekek elszakítását a
szüleiktől.”) kissé torz, az uralkodó célja nem a családok felbomlasztása volt,
hanem a cigány gyerekek „keresztény és polgári morál” általi neveltetése.
A kétségtelenül embertelen rendelkezésnek a következménye lehetett a családok
felbomlása. Az erőszakos abszolutista politika által elnyomott, üldözött,
felzárkóztatásra szoruló cigányok képét erősíti a szöveg, ami részben igaz ugyan,
de nem nevezhető a korabeli cigány lakosság meghatározó jellemzőjének.
(Részben a rendeletek helyi szintű szabotálása, részben az integrálódott cigányok
nem érintettsége okán.)
„A 18. század végén a cigány népesség egy része már önként letelepedett, és hagyományos
mesterségeiket folytatva (például kovács, lakatos, teknővájó) igyekeztek megélni.” Az idézett
mondat „önként letelepedett” része tudománytalan, azt sugallja, mintha a
letelepedés „a helyes út” lenne, amit a cigányok többsége „nem akart”. Ezzel
szemben a letelepülés fő oka a közösség számára kedvező társadalmi-gazdasági
feltételek voltak, amelyeket befolyásolhatott az uralkodói vagy földesúri kényszer
is.
Bizonytalan, hogy mit és milyen értelemben tekinthetünk hagyományos
mesterségnek, ezért ezt a jelzőt kerülném, a mesterségek körét pedig bővíteném
(pl. aranymosó, napszámos, és főleg: ZENÉSZ!)
o Javaslatok: cigányzene mint megélhetési mód társadalomtörténeti kontextusba
helyezése, források segítségével; két lábon állás (cigány zenészek és kovácsok)
jelenségének elhelyezése a kor szegényparaszti világában; források, melyek
asszimilációs/integrációs példákat tartalmaznak (pl. Miskolc, Szeged, Győr);
híres cigányzenészek a szabadságharcban.
o Ha a TK-be már nem fér be több feladat, a MF-be kellene megjeleníteni ezeket a
tartalmakat. Főleg, hogy abban semmi sincs a cigányokról!


MF  forrásközpontú feladatok szükségesek

11. évf.


Cigányok a dualizmus korában
o lásd: 6. 1. fejezet



Cigányok a Horthy-korban
o Lehetséges témák: cigányzenészek helyzete Trianon után, kóbor cigányokat
büntető rendeletek, cigányellenesség a közéletben
o Források: Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete; korabeli újságcikkek
karikatúrák; rendeletek; szélsőjobboldali vélemények.



Roma holokauszt - TK. 238.  Szövegrészlet. „Még pontatlanabb becsléseink vannak a
cigány áldozatok számát illetően. Őket ugyanis még a korabeli hivatalok sem tartották nyilván, sokan
közülük nem rendelkeztek hivatalos papírokkal. Az Európa különböző részeiről összegyűjtött cigány
áldozatok számát 50 ezer és másfél millió fő közé becslik, ebből a magyar cigányság áldozatainak
száma 5 és 15 ezer fő közé tehető. A cigányságot ért faji üldöztetést és a roma népirtást porrajmosnak is
nevezik. Németország egyébként csak 1982-ben ismerte el hivatalosan, hogy a nácik a cigányságot is
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üldözték.”
o A szöveg tágabb környezetében van némi fogalmi zűrzavar. A holokauszt
definíciója a TK szerint „nácik által elkövetett faji alapú zsidóüldözés”, mely így
értelemszerűen nem vonatkozik a romákra. Ez esetben viszont „minek” az
áldozatai a romák? ( csak később tér ki erre a TK.)
o Az összes cigány áldozat számával kapcsolatos becsült adat durván komolytalan!
(50 000és 1 500 000 közötti) Ekkora különbség egy becslés alsó és felső határa
között alkalmas lehet arra, hogy hiteltelenné tegye magát a jelenséget! Javasolt
adat: 200-300 ezer fő lehetett az áldozatok száma.
o A magyarországi roma áldozatok száma az elfogadott adatokat idézi.
o „A cigányságot ért faji üldöztetést és a roma népirtást porrajmosnak is nevezik.” Kissé
érthetetlen a mondat, cigányok, romák, faji üldöztetés, népirtás… A tudományban
és a közéletben is elfogadott roma holokausztról beszélni, ennek romani nyelvű
megfelelője a Porrajmos, melynek hazánkban van egy sajátos alakja, a Pharrjimos.
o Az utolsó mondat „lóg a levegőben”, ha nincs mellétéve, hogy a romák nem vagy
alig kaptak kárpótlást, a roma holokauszt ténye és elismertsége - Németország
mellett más helyeken is - sokáig nem került be a köztudatba.


MF  forrásközpontú feladatok szükségesek

Kerettanterv


Egyáltalán nem szerepel a kerettantervben a sztereotípia és az előítélet fogalma sem,
melyek megismerése és alkalmazása sokat segítene a csoportközi viszonyok, a
bűnbakképzés gyakorlatának jobb megértésében.



A kerettanterv minden magyarországi nemzetiségekkel/kisebbségekkel
foglalkozó részében jelenjenek meg nevesítve a romák!



A második világháború tematikai egység  kapcsolódási pontok közé beilleszteni a
roma holokausztról szóló dokumentumfilmet, kötetet, visszaemlékezéseket, illetve fotókat
(pl. Auschwitzban kivégzett, roma származású Wehrmacht tisztek képei…)



Magyarország 1945–1956 között tematikai egység  kapcsolódási pontok és/vagy a
választható feladatai közé beilleszteni egy-egy korabeli, ismert roma személy életét,
munkásságát (pl. Dilinkó Gábor Bizsu, festőművész, ’56-os forradalmár, László Mária a
Magyarországi Cigányok Országos Szövetségének elnöke)



A Kádár-korszak tematikai egység  kapcsolódási pontok közé: roma festőművészet
kezdetei, roma szépirodalom, autentikus cigány zene; fejlesztési követelmények
választható feladatai közé: a rendszer diktatórikus jellege és a romák (erőszakos
asszimiláció, kényszermosdatások), a cigánypolitika eredményei pro és kontra
Magyar nyelv és irodalom 1-4. évf.

A kerettantervben jelenjenek meg roma írók, költők munkái is.
Magyar nyelv és irodalom 5-8. évf.
5. évf.
6. évf.


NY. TK. 125. Elektronikus sajtó c. alfejezet  be lehetne illeszteni ismereterjesztő
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anyagként tematikus rádiókat (pl. egyházi, bizonyos zenékre specializálódott adók stb.) és
közéjük a Rádió C-t. A témakörhöz kapcsolódhatna feladat is, pl. iskolarádió
programjának szerkesztése.
7. évf.





IR. TK. 51. Irodalmi barangolások. Forrásrészlet a verbunkos táncról. Az 5-es TK
cigányzenéről szóló tartalmai ide jobban passzolnának.
IR. TK. 95. Egy Márai-idézetben szerepel a „cigányzene” és a „húzta a cigány” kifejezés,
ennek kapcsán lehetne utalni a cigányzenészekkel kapcsolatos ismeretekre, melyek a
történelem és/vagy az irodalom TK-ben szerepelnek.
NY. TK. 114-115. A rádió.  be lehetne illeszteni ismereterjesztő anyagként tematikus
rádiókat (pl. egyházi, bizonyos zenékre specializálódott adók stb.) és közéjük a Rádió C-t.
A témakörhöz kapcsolódhatna feladat is, pl. iskolarádió programjának szerkesztése.
NY. MF. 7.  Kommunikáció és tömegkommunikáció: szövegértő feladat,
értelmezendő ábrák, képek a romák (és más kisebbségek) médiareprezentációjához
kapcsolódva. A média torz, sztereotípiákat erősítő hatásának felismerése és tudatosítása.

Kerettanterv
5-6. évf.




Tematikai egység: A nyelv szerkezete (30 óra)
o Kapcsolódási pontként lehetne javasolni több hazai nemzetiség nyelvének
megismerését (nem csak a tanult idegen nyelvekét), például szlovák, beás, román,
romani, német.
Tematikai egység: Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok (15 óra)
o Ismeret: lehetne javasolni a tematikához kapcsolódó, roma szerző által írt művet

7-8. évf.



Tematikai egység: A nyelv szerkezete és jelentése (48 óra)
Kapcsolódási pontként lehetne javasolni több hazai nemzetiség nyelvének megismerését
(nem csak a tanult idegen nyelvekét), például szlovák, beás, román, romani, német.
Magyar nyelv és irodalom 9-12. évf.

9. évf.


NY. TK. és MF.  Kommunikáció fejezet: szövegértő feladatok, értelmezendő ábrák,
képek a romák (és más kisebbségek) médiareprezentációjához kapcsolódva. A média torz,
sztereotípiákat erősítő hatásának felismerése és tudatosítása.

10. évf.


11. évf.


NY. TK. 8.  Többnyelvűség. Komoly hiányosságnak tartjuk, hogy a téma kapcsán
sem a hazai roma, sem más nemzetiségek nyelvei nem jelennek meg! Megjelenhetne a sok romára jellemző - diglosszia, konkrét példákkal szemléltetve, a nyelvi asszimiláció
kérdése, az etnikai-nemzeti identitás és a nyelvhasználat összefüggései kisebbségi
környezetben stb.
NY. TK. 99-102.  Kommunikációs zavarok c. fejezetben nem szerepel sem az
előítélet, sem a sztereotípia fogalma! Ezt pótolni kell, és érthető példákkal megjeleníteni.
Romák, melegek és/vagy más, előítéletekkel sújtott csoportok kapcsán.

Kerettanterv


Nyelv és társadalom; Nyelvtörténet tematikus egységekhez illeszteni a legnagyobb
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hazai nemzetiségi nyelvekről alapvető tartalmakat. Pl.: miben más a hazai német, mint az
irodalmi német? Miért van „két cigány nyelv” (romani, beás) a nemzetiségi törvényben?
Melyik századból van a ma ismert, első romani nyelvemlék? (ehhez lásd: Landauer-Nagy
2010) Milyen nyelvcsalád része a szlovák? Többes identitás kérdése a sváboknál, romáknál
stb.


Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek) tematikai
egység (12. évf.)  konkrét roma szerzők ajánlása segítheti, hogy valóban bekerüljenek
az iskolák helyi tantervébe és a tanórákra (novellák, líra, próza részletek). Fontos
szempont a válogatásnál, hogy ne csak a „cigányságot” traumaként megélő művek
kerüljenek be! (vö. Szakiskolai közismereti TK. 9. 205.)
Erkölcstan 5-8. évf.

5. évf.
(A TK bevezetőjében közlik a szerzők, hogy a - romák szempontjából releváns - társadalmi
együttélés tematikát a 6. osztályos kötetben tárgyalja.)
6. évf.




Két irodalmi szöveg is foglalkozik a cigány tanulók iskolai nehézségeivel, beilleszkedési
problémáival (Halasi Mária, Lakatos Menyhért).
o Jó lenne, ha megjelenne olyan szöveg is, mely a romáktól függetlenül mutat be
hasonló szituációkat! (pl. Illyés Gyula: Puszták népe egyik részlete, mely a
Szakiskolai közismereti TK 257. oldalán olvasható.)
TK. 16-17.  Kérdések az olvasmányhoz: Halasi Mária: Az utolsó padban (részlet)



o (5. kérdés) Mi az ami a szövegben Kati egyedi tulajdonsága?  Nem igazán derül ki, így
maradnak a sztereotípiák…
(6. kérdés) Mi az, ami Halasi Mária írásában a cigányság szokásaihoz kapcsolódik Kati
külsejében, viselkedésében, személyiségében?
o A kérdés alapján kizárólag sztereotip tartalmakat lehet találni a
szövegrészletben, pl. Kati nem szeret mosakodni, viszont szeret mezítláb
mászkálni; az otthoniakkal kapcsolatban pedig: „(…) nagypapa az olvasókönyvvel
gyújtott volna be, a Rudi úgy zsebre vágta volna a ceruzákat, hogy ítéletnapig sem találna
rá senki, a Sunyó minden füzetet telefi rkált volna, a Lati pedig, aki a vendéglőben
muzsikál, és nem is rokon, csak úgy ott lakott, a számtanfüzettel fényesítette volna a
hegedűjét.”
o Külsejében? Barna a haja?
o Személyiségében? Szégyenlős? Melyik kamaszlány nem lenne szégyenlős egy
ennyire új és idegen helyzetben? Hazudós? Az a cigánysághoz kapcsolódó
szokás vagy személyiségjegy?



(7. kérdés) A kérdéshez kapcsolható része a regénynek már nincs benne a könyvben!



TK. 82-85.  Halasi Mária: Az utolsó padban (részlet)
o A szöveg nincs történeti kontextusba helyezve (1963-ban jelent meg!), így az
akkor nem annyira kirívó dolgok (pl. nyáron mezítláb közlekedni, lavórból
fürdeni) könnyen „a cigányokra jellemző” dologként értelmeződhetnek.



o A „cigányok életéhez” kapcsolható tartalmak (lásd fent.) a szokásos
sztereotípiákat sugározzák, Kati alakja szimpatikus lehet ugyan, de származása,
családja nem. Így Kati is csak „a kivétel erősíti a szabályt” gondolat kivétele
marad
TK: 29. „Milyen nyelvcsaládokba tartoznak a magyarországi nemzetiségek nyelvei? Nézd meg a
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ház szó jelentését szlovák, ukrán, orosz, román, szerb, horvát és német nyelvű szótárban vagy az
interneten!”
o A beás és a romani nyelvet is illene megjelentetni ebben a feladatban!
7. évf.
Kerettanterv
Fontos, hogy a romák jelenjenek meg, de ne csak bizonyos „nehézségek” kapcsán (pl.
iskolai hátrányok, szegénység) jelenjenek meg a tankönyvekben, hanem olyan helyzetekben, ahol
az azonosságok is hangsúlyt kaphatnak.
Etika 11-12. évf.
11. évf.



TK. 60-62.  Fórika László: A cigány tanulók elkülönítése (részletek)
(Nemzetiségek és kisebbségek c. fejezetben egy hosszabb szöveg.)
Indító kérdések: „Közösség vagy közösségek? Mennyire egységes a cigányság?” A szöveg alapvető
és fontos ismereteket közöl a romákról, de nem könnyen befogadható, kérdéses, hogy
egy 11. osztályos tanuló számára megfelelő-e (bonyolult összetett mondatok, idegen
szavak, szakszavak).



A szöveg után következő három kérdés közül kettőnek nem sok köze van a szöveghez!



A szöveg tartalmi problémái:
o A „cigánykérdést” következetesen idézőjelbe kellene tenni.
o „(…) gyermek iskolai eredményeinek a meghatározásában, támogatja a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (akiknek egyre nagyobb hányada cigány
származású) óvodai részvételét és iskolai sikerességét, ahol lehetséges, beavatkozik és csökkenti
a szegregáció mértékét.”  A szöveg azt sugallhatja, hogy a HH és HHH gyerekek
között erős többségben vannak a romák, így akaratlanul etnikus értelmezéshez
járulhat hozzá. (A KSH adatai szerint 2013-ban 456 000 hátrányos helyzetű és
157 000 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló volt Magyarországon.)
o „Vagy a cigányok egyéni felelősségét nyomatékosan hangsúlyozó, de a társadalmi felelősséget is
elismerő megközelítés a helyes? Ha igen, az látszik járható útnak, ha az együttélésre
alkalmasnak és érdemesnek ítélt (felzárkózásáért felelősségviselésre képes és aktív) kört –
célzott támogatással – leválasztjuk a többiektől. Vagy a hangsúlyt – a hátrányos helyzetű egyén
létező, de a körülményei miatt korlátozott döntési kompetenciáira tekintettel – a társadalmi
felelősségre kell helyezni? […]” Nagyon nehezen értelmezhető mondatok!
o „Becslések szerint a magyarországi cigányság elsöprő többsége, 86,9%-a magyar anyanyelvű
romungró, 7,7%-a az oláhcigányok valamelyik csoportjához tartozik és a romani nyelv egyik
dialektusát beszéli, 4,6% a beás cigányok aránya, (…)”  Némileg ellentmondásos,
hiszen ha becslés, akkor hogyan lehet ilyen pontos százalékos adatokat adni? Ezek
az adatok a 2003. évi reprezentatív kutatásból származnak, ami több mint becslés.
(Lásd pl.: Kemény István – Janky Béla: A 2003. évi cigány felmérésről. Beszélő
(http://beszelo.c3.hu/03/10/07kemeny.htm)
o „(…) egymást is elutasító (jellemzően endogám) cigány népcsoportok kultúrájának?”  Ez jól
ismert állítás a szakirodalomban, ugyanakkor mindenképp árnyaltabban kell
fogalmazni, mert (1) számos vegyes házasság volt és van a különböző roma
csoportok között; (2) „egymást is elutasító” - szerencsétlen megfogalmazás, mert úgy
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hangzik, mintha mindenkit elutasítanának cigányok…
o „A romungró közösség döntő hányada teljes mértékben integrálódott, de a hagyományos beás és
oláhcigány közösségek is – a külső nyomás és a megélhetést biztosító sajátos életforma
ellehetetlenülése miatt – szinte teljes mértékben megszűntek.”  vitatható állítások: (1)
milyen integrációra gondol a szerző? (2) biztos, hogy megszűntek a hagyományos
beás és oláhcigány közösségek? „Hagyományos” értelemben lehet, de ez nem
jelenti azt, hogy nincsenek „valódi” roma közösségek. (3) Számos példa van arra,
hogy a megélhetési mód változása nem jár együtt a „hagyományos” közösség
eltűnésével.
Kerettanterv
Fontos, hogy a romák jelenjenek meg, de ne csak bizonyos „nehézségek” kapcsán (pl.
iskolai hátrányok, szegénység) jelenjenek meg a tankönyvekben, hanem olyan helyzetekben, ahol
az azonosságok is hangsúlyt kaphatnak.
Hon- és népismeret 5-6. évf.
Kerettanterv





Konkrétabb meghatározása a romák és más nemzetiségekről szóló ismereteknek, hogy
a tankönyvíróknak ne legyen választásuk bekerül-e vagy sem.
Nevelési-fejlesztési célok:
o árnyalt kép kialakítása a magyarországi roma kultúra „hagyományos” oldaláról
o a romák „másságának” és „egyezésének” kiegyensúlyozott bemutatása (pl.
kulturális kölcsönhatások, gazdasági kapcsolatok stb.)
Ismeretek:
o a magyarországi roma lakosság népi kultúrájának heterogenitásának bemutatása
o néhány „hagyományos” szakma bemutatása (életkori sajátosságoknak megfelelő
társadalomtörténeti kontextusba helyezve)
o beás, oláhcigány és kárpáti cigány nyelvek és hagyományok ismertetése
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom a szakiskolák számára 9-10. évf.

Kerettanterv


roma jövevényszavak bemutatása



hazai nemzetiségi nyelvek ismerete, köztük a beás és a romani



Fontos, hogy a romák jelenjenek meg, de ne csak bizonyos „nehézségek” kapcsán
(pl. iskolai hátrányok, szegénység) jelenjenek meg a tankönyvekben, hanem olyan
helyzetekben, ahol az azonosságok is hangsúlyt kaphatnak.



Konkrét roma szerzők ajánlása segítheti, hogy valóban bekerüljenek az iskolák helyi
tantervébe és a tanórákra (novellák, líra, próza részletek). Fontos szempont a válogatásnál,
hogy ne csak a „cigányságot” traumaként megélő művek kerüljenek be!
Társadalomismeret a szakiskolák számára 9-10. évf.

9. évf.


TK. 200-201.  „Nagy kincs a szókincs” c. fejezetnél megjelenhetnének roma és más
eredetű jövevényszavak.

9-10. évf.


TK. 242-243.  A Zenei élmény c. fejezetben csak egy rövid utalás esik a
cigányzenészekről, több tartalmat is be lehetne hozni!
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TK. 283.  Papp Lacinál esetleg megemlíthetnék, hogy roma származású volt.

A többi vizsgált kerettanterv esetében a romák konkrét és arányos megjelenítését a fentiekben
vázolt elméleti és módszertani elgondolások mentén javasoljuk. Ezek a következők:












Erkölcstan az általános iskola 1-4. évfolyamára
Ének-zene az általános iskola 1-4. évfolyamára
Vizuális kultúra az általános iskola 1-4. évfolyamára
Dráma és tánc az általános iskola 1-4. évfolyamára
Ének-zene az általános iskola 5-8. évfolyamára
Vizuális kultúra az általános iskola 5-8. évfolyamára
Dráma és tánc az általános iskola 5-6. évfolyamára
Dráma és tánc a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára
Ének-zene a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára
Vizuális kultúra a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára
Mozgóképkultúra és médiaismeret gimnáziumok és szakközépiskolák 9-10. évfolyama
számára

9. Indikátorként használt nemzetközi egyezmények listája
 The Universal Declaration of Human Rights, Art. 26. (2) Right to education
 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities, Article 4, 4.
 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (art. 7)
 Convention on the Rights of the Child (art. 29, 1. d.)
 United Nations Decade for Human Rights Education
 Vienna Declaration and Programme of Action
 1995 Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human
Rights and Democracy
 Recommendation R (85)7 on Teaching and Learning about Human Rights in Schools
 Framework Convention for the Protection of National Minorities, Art. 12.
 Council of Europe’s White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in
Dignity”
 ECRI General Policy Recommendation N°10 on combating racism and racial discrimination
in and through school education, II. 2.
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10. Tankönyvlista
(a tankönyvek az etananyag.ofi.hu és a portal.nkp.hu oldalakról származnak)
Történelem 5. TK (Tananyagfejlesztők: Németh György, Sólyom László)
Történelem 5. MF. (Tananyagfejlesztő: Sólyom László)
Történelem 6. TK. (Tananyagfejlesztők: Sólyom Márk, Nagy Lajos, Tarnóczai Géza)
Történelem 6. MF. (Tananyagfejlesztők: Sólyom Márk, Nagy Lajos, Tarnóczai Géza)
Történelem 7. TK. (Tananyagfejlesztők: Cieger András és mtsai)
Történelem 7. MF. (Tananyagfejlesztők: Sólyom Márk, Légrádi Judit Fruzsina, Kojanitz László)
Történelem 9. TK.(Tananyagfejlesztők: Borhegyi Péter, Németh György)
Történelem 9-10. MF (Tananyagfejlesztő: Herber Attila)
Történelem 10. TK.(Tananyagfejlesztő: Borhegyi Péter)
Történelem 11. (Tananyagfejlesztő: Borhegyi Péter, Paksa Rudolf)
Történelem 11. MF. (Tananyagfejlesztők: Herber Attila, Kampós András)
Történelem atlasz 5-8. (Vezetőszerkesztő: Borhegyi Péter)
Történelem atlasz 9-12. (Vezetőszerkesztő: Borhegyi Péter)
Olvasókönyv 2. I. kötet (Tananyagfejlesztők: Jordánné Tóth Magdolna, Pirisi Anna, N. Császi Ildikó)
Olvasókönyv 2. II. kötet (Tananyagfejlesztők: Jordánné Tóth Magdolna, Pirisi Anna)
Olvasókönyv 3. I. kötet (Tananyagfejlesztők: Jordánné Tóth Magdolna, Kolláth Erzsébet, Konrád Ágnes)
Olvasókönyv 3. II. kötet (Tananyagfejlesztők: Pirisi Anna, Falusiné Varga Tünde, Miskolci Szilvia)
Magyar irodalom 5. TK. (Tananyagfejlesztők: Csontos Attila, Legeza Márton)
Magyar irodalom 5. MF. (Tananyagfejlesztő: Baranyai Katalin)
Magyar irodalom 6. TK. (Tananyagfejlesztők: Csontos Attila, Legeza Márton)
Magyar irodalom 6. MF. (Tananyagfejlesztő: Baranyai Katalin)
Magyar irodalom 7. TK. (Tananyagfejlesztők: Vincze Ferenc, Borovi Dániel, Kurucz István)
Magyar irodalom 7. MF. (Tananyagfejlesztők: Csontos Attila, Legeza Márton)
Magyar nyelv és kommunikáció 5. TK. (Tananyagfejlesztők: Baloghné Biró Mária, dr. Baranyai Katalin)
Magyar nyelv és kommunikáció 5. MF. (Tananyagfejlesztők: Baloghné Biró Mária, Valaczka András)
Magyar nyelv és kommunikáció 6. TK. (Tananyagfejlesztők : Baloghné Biró Mária, dr. Baranyai Katalin)
Magyar nyelv és kommunikáció 6. MF. (Tananyagfejlesztők: Baloghné Biró Mária, Valaczka András)
Magyar nyelv és kommunikáció 7. TK. (Tananyagfejlesztők: Thomán Angéla, Tóth László)
Magyar nyelv és kommunikáció 7. MF. (Tananyagfejlesztő: dr. Baranyai Katalin)
Irodalom 9. TK. (Tananyagfejlesztők: Hartai László, Nényei Pál, dr. Urbán Péter, dr. Vincze Ferenc)
Irodalom 9. SZGY. (Valaczka András vezető szerkesztő)
Irodalom 10. TK. (Tananyagfejlesztők: Hartai László, Nényei Pál, dr. Urbán Péter, dr. Vincze Ferenc)
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Irodalom 10. SZGY. (Valaczka András vezető szerkesztő)
Irodalom 11. TK. (Baloghné Biró Mária és mtsai)
Irodalom 11. SZGY. (Magyar Tünde tananyagfejlesztő; Valaczka András vezető szerkesztő)
Magyar nyelv és kommunikáció 9. TK. (dr. Hegedűs Attila tananyagfejlesztő)
Magyar nyelv és kommunikáció 9 MF. (dr. Forró Orsolya tananyagfejlesztő)
Magyar nyelv és kommunikáció 10. TK. (dr. Hegedűs Attila tananyagfejlesztő)
Magyar nyelv és kommunikáció 10. MF. (Tananyagfejlesztők: Tóth László, dr. Forró Orsolya)
Magyar nyelv és kommunikáció 11. TK. (dr. Aczél P., dr. Forró O., dr. Hegedűs A., dr. Pelczer K.)
Magyar nyelv és kommunikáció 11. MF. (dr. Forró Orsolya, dr. Hegedűs Attila, dr. Pelczer Katalin)
Szakiskolai közismereti tankönyv 9. (Vezető szerkesztő: Tüskés Gabriella) (2015-ös kiadás)
Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. II. kötet (Alkotó szerkesztő: Tamásiné Makay Mariann)
Erkölcstan TK. 5. (Tananyagfejlesztők: dr. Benda József, Csirmaz Mátyás, Kovács Tímea)
Erkölcstan TK. 6. (Tananyagfejlesztők: Bodó Márton és mtsai)
Erkölcstan TK. 7. (Tananyagfejlesztők: Dr. Bodó Mártonés mtsai)
Etika TK. 11. (Szerkesztő: Varga Csaba)
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