
Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi 
képzése 

2018. 11. 07. 

Készítette: Pernyész Anita 



 
Olvassuk el a kapott szöveget! 

 

Most olvassuk el visszafelé a nép nevét! 

 

 iakirema -> amerikai 

Bemelegítés 



 
 ..fontos tisztáznunk a tanulókkal az előítéletességgel 

kapcsolatos kérdéseket, meglátásokat 

 ..meg kell beszélni velük, hogy tanórán a „roma” és a 
„cigány” kifejezést szinonimaként fogjuk használni 

Mielőtt belekezdünk a 
tanórába.. 



 

Előítéletek 



 

Daróczi Ágnes, Dr. Iulius Rostas, Bogdán Mária  



 
 Sokszor az etnikai sztereotípiák a hiányos vagy rossz 

történelmi tudáson alapulnak 

 Esetleg egy-egy esemény miatt általánosítanak a 
többségi társadalom tagjai a kisebbségiek ellen. 

A történelemtanárok 
felelőssége 



 
 Eredetük 
 Népcsoportjaik 
 Az első magyarországi források 
 Utána helyzetük a történelem folyamán 
 Porrajmos 
 Szocializmus 
 Napjaink és problémáink 
 Többségi társadalom -><- kisebbségi társadalom 
 Asszimiláció? Szegregáció? 
 Személyek, a történelemben 
 Személyek, akiknek sikerült kitörni 
 Irodalom 
 Videó 

Mit (kellene) tanítani 



 
 Száray Miklós Történelem 9-12. 

Nagyon kevés helyen jelenik meg, azoknak is a zöme 
a 11. és 12. évfolyamos könyvekben 

OFI történelem könyvek: 

A főbb történelmi korszakoknál jelennek meg 

Az együttélést teszik hangsúlyossá 

 Próbálják beépíteni a tananyagba 

A leggyakrabban használt 
tankönyvek 



 
Kétféle lehetőség áll előttünk: 

 

 1. Beillesztjük az adott tananyagba 

 

 2. Különórákat tartunk egy-egy nagyon témakörhöz 
kapcsolódva 

 

 + 3. Tematikus hetet tartunk vagy projektfeladatként 
adjuk fel 

Hogyan néz ki a téma 
tanítása a gyakorlatban? 



 
 9. osztály: 

Ókori India: a cigányok Indiából származnak, 
valószínűleg három (vagy több) nagyobb 
kivándorlási hullám lehetett, az egyik az 5. 
században, a másik a 8. században. A 11. században 
a török hódítás indította el a további vándorlást.  

 Feladat: Keressünk az indiai kultúrára utaló jeleket a 
romák kultúrájában! (sors kiszámíthatatlansága, 
kasztrendszerből való kilépés tilos, kasztrendszerben 
nem törekszik előre jutni az ember, inkább vár a 
szerencséjére..) 

1. Beillesztjük a 
tananyagba 



 
 

 Feladat: Mi lehetett az oka, hogy a cigányok 
kivándoroltak Indiából? 

Külső támadások, hódítások 

Gazdasági okok (olyan helyet kerestek, ahol az ő 
mesterségeik hiányszakmának minősültek) 

 Figyelem: nem nomád népről beszélünk és nincs a 
„vérükben” a vándorlás! 

9. osztály Népvándorlás 



 
 Európába a romák tehát a 8. században érkezhettek 

meg. 

 Perzsia (mai Irán területére) -> Örményország 
(kereszténységgel való első találkozás) -> Bizánc -> 
Törökország -> Balkán -> Európa 



 
 Feladat: Kövessük végig a cigányok vándorlásának 

útvonalát a középiskolai atlasz segítségével! 

 



 



 
 Szigorú, keresztény erkölcsök 

 Túlvilági életre való felkészülés 

Önmegtartóztatás 

 

 

 Élet örömeit élvező, színes ruhákat viselő, nem a 
vallási normák szerint élő romák, akik jósoltak, 
kuruzslók voltak, a szerencse (és nem Isten) fontos 
szerepet játszott az életükben 

 

9. osztály Középkori kultúra 



 
 Ezért gyakran tekintették a romákat idegennek, 

akiket a vallási és politikai hatalom is az adott helyen 
élő emberekre nézve „káros elemeknek” tartották. 



 
A török előrenyomulás következtében több 

útvonalon megindult a romák vándorlása Európa 
belső területei felé is. 

A román területekre került cigányok sorsa az 1855-ig 
tartó rabszolgaság lett. 



 
 Egyes feltételezések szerint a honfoglaló 

magyarokkal cigányok is vándoroltak az országba, 
de erre eddig még nem találtak történelmileg hiteles 
bizonyítékokat 

Dupcsik Csaba szerint a romák vándorlása egy 14. 
századtól a 20. századig terjedő hosszú folyamat 
volt. 

9. osztály: Honfoglalás és Árpád-kor 



 
Az első adat a romák magyarországi megjelenéséről 

egy 1416-ból származó forrás Brassóból. Ekkor még a 
romákat egyiptomiként emlegették (roma lelemény, 
hogy zarándoknak kiadván magukat alamizsnákból 
is meg tudtak élni, az egyiptomi kifejezés pedig nem 
volt ebben a korban annyira pejoratív, mint a 
cigány). 

A „cigány” kifejezés első használata 1455-ből 
származik, és tudatosan a roma etnikumra 
használták. 



 
 Feladat: Nézz utána a „gypsy”, „bohémiai” „cigány” 

és a „roma” szavak eredetének! Mely kifejezés(ek) 
azok, amelyeket a cigányok használtak saját népük 
elnevezésére? 

Gypsy: „egyiptomi” szóból 

 Bohémiai: „csehországi” kifejezés a latinból 

Cigány: „atsigani” keletről érkezett népcsoport 
nevéből 

Roma: „rom” szóból, amely „embert” jelent cigányul 



 
 Feladat: Vajon miért nem lettek a romák 

földművesek? 

Az újonnan bevándorolt népek nem kaptak azonnal 
földet 

 Egy olyan helyen, ahol a társadalom többsége 
földműves, kevesebb eséllyel indulnak azok, akik ezt 
a szakmát választják, mivel nem hiányszakma. 
Viszont az iparos mesterségek iránt, főleg a drága 
céhes termékek mellett szükség van az olcsóbb, 
kontárok által készített termékekre. 

 

10. osztály: A középkor 
gazdasága, Török hódoltság 



 
Milyen szakmákban tudtak a romák érvényesülni? 

 Egri csillagok 

 Fémmegmunkálás, kovács, lakatos -> nagy előny, 
hogy házhoz jöttek 

 Fegyverkészítés 

Zenélés: lenézett szakma  

     volt, így ide könnyű volt  

      bekerülni 

Hóhérok 



 
A vajdaság intézménye 

Vajda: tisztség 

Óvatosan ezzel, mert vita van a történészek között 

 Egy biztos: a cigány családon belül fontos, hogy 
tekintélye az apának volt, valamint a cigány 
közösségeket is egy tekintélyes férfi vezette, akit a 
források vajdának neveznek. 

10. osztály: Életmód a török 
hódoltság idején 



 
Megindult az 1770-es évektől a cigányság 

asszimilációja: 

 -tilos volt a vándorló életmód 

 -kötelező iskolába járás 

 -betiltotta a cigány nyelv használatát (új paraszt 
kifejezés a cigány helyett) 

 -a cigány gyerekeket gyakran elvették családjaiktól 
és lelencházba vittek vagy magyar családoknál 
próbálták elhelyezni 

10. osztály: A felvilágosult 
abszolutizmus Magyarországon 



 
 1782-es népszámlálás szerint 44 ezer cigány élt 

Magyarországon 

 Forráselemző óra:  

 1777 Ratio Educationis 

 II. József 1783-as rendelete 

 Feladat: Olvasd el a rendeleteket és írj egy rövid 
esszét arról, hogyan próbálják a romákat asszimilálni 
a Habsburg Birodalomba! 



 
 Forráselemzés: 

Az erdélyi országgyűlés közigazgatási bizottságának 
állásfoglalása a cigányok letelepedésének kérdéséről 
(1841-1843) 

 Feladat: Mit tart legfontosabb feladatának az erdélyi 
országgyűlés? Hogyan jelenik meg a többségi 
társadalom álláspontja a kisebbségivel szemben? 

A cigányok letelepítését, mivel a vándorló cigányok 
nem fizetnek adót, nem katonáskodnak és 
(szerintük) nyomorban élnek, tehát ez nekik is jó.. 

 

10. osztály: Reformkor és 
szabadságharc 



 
 Feladat: Nézz utána, hogy milyen cigány származású 

hősök vettek részt az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcban! 

Gábor Áron 

 Sárközi Ferenc 

Kalózdi Jancsi 

 Sághi Balogh Jancsi 

 Pityó József 

 



 
 1893: József főherceg országos cigányösszeírása 

 275.000 cigány 

 88,5%-a letelepedett életmódot folytat 

 7,4 %-uk huzamosabb ideig helyben tartózkodik 

 4 %-uk vándorol 

Nyelv: 40 %: magyar, 30 %: cigány 

Hely: 38,2 % Erdély 

11. osztály: Dualizmus 



 
 Feladat: Értelmezzük az alábbi foglalkozás szerinti 

összeírást! 

Mezőgazdaság: 39 % 

 Ipar: 29 % 

Zenész: 10 % 

Háztartásbeli: 10 % 

 Foglalkozás nélküli: 7,4 % (!) 

Cseléd, kereskedő stb. 10 % 

 Tisztviselő 0,001 % 



 
 1938: nyilvántartásba vették a cigányokat és barna 

színű személyi igazolványt kaptak, ruhájukra barna 
háromszöget. 

 Tilos volt a vándorlás, majd 1939-ben a németek 
elkezdték a deportálásukat is. 

 

11. osztály: A második 
világháború  



 
Roma elnevezés: Porrajmos, jelentése: elemésztés 

Nincsen pontos számadat arra vonatkozóan, hogy 
hány roma halt meg a második világháborúban 

 220 000 - 500 000 fő 

 Ez körülbelül egyharmada lehet az európai 
cigányság számának 

A cigányholokauszt emléknapja augusztus 2-a 

11. osztály: A roma holokauszt 



 
 Forráselemzés: Visszaemlékezések 

 Regények (pl. Lakatos Menyhért: Füstös képek) 

 Versek (pl. Nyári László: Porajmos) 

 Hasznos linkek: 

 Dupcsik Csaba: A roma holokauszt az oktatásban 

 http://hdke.hu/files/csatolmanyok/RomaHolokauszt.p
df 

 Porrajmos : Visszaemlékezések a roma vészkorszakról 

 http://www.c3.hu/scripta/beszelo/00/0708/16porraj.ht
m 

 



 
 1957: Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége 

Célja a cigányság felkarolása volt, de két éven belül 
megszüntették 

A cigányságot nem tekintették önálló kultúrával 
rendelkezőnek, hanem szociális csoportnak, ezért 
megindult a romák teljes asszimilációja az 1960-es 
párthatározat után. 

Célok: lakáshelyzet megoldása, cigánytelepek 
felszámolása, iskoláztatás, teljes foglalkoztatottság 

12. osztály: Szocializmus 



 
A 70-es években enyhült az állami kényszer és 

megindult a cigányok kultúrájának a felkarolása is. 

Az asszimilációt az integráció váltotta fel, és az 1979-
es párthatározatban már elismerték a cigányokat, 
mint etnikumot is.  

 



 
 1993. évi 77. törvény a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól 

Kisebbségi önkormányzatok alakítása 

 Parlamenti mandátum 

 Egyre bővülő értelmiségi réteg  

12. osztály: Rendszerváltás 



 
Napjaink problémái 

Asszimiláció, integráció, szegregáció 

 Többségi társadalom-kisebbségi társadalom 

Az Európai Unió és a kisebbség kérdése 

 Projektmunka: 

Hogyan lehetne a romákat felzárkóztatni? 

12. osztály: Jelenkor 



 
Középszint: 

A cigányság jelenkori problémái: 2009 október teszt 

A hazai cigányság helyzete: 2016 május teszt 

Érettségi 



 
 Emelt: 

A cigányság helyzete a dualizmus korában 

A hazai cigányság helyzete a második világháború 
után (hosszú) 

A magyarországi romák (rövid): 2016 május esszé 

 

Érettségi 



 
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság 

története 

 Fábiánné Andrónyi Katalin: Romológia 

Angus Fraser: A cigányok 

 Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája 

Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella: A 
magyarországi cigányság 1971-2003 

Kovalcsik Katalin: Tanulmányok a cigányság 
társadalmi helyzete és kulturája köréből 

 

Ajánlott irodalom 



 

Köszönöm a figyelmet!  


