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A földrajz tankönyvek KözelA földrajz tankönyvek KözelA földrajz tankönyvek KözelA földrajz tankönyvek Közel----Kelet képeKelet képeKelet képeKelet képe    
 

Vati TamásVati TamásVati TamásVati Tamás    30  

 
 
Az egyes kultúrák közötti különbségek megismerése és megértése igen fontos dolog. 
Mindezekről az iskolában szerezhetünk először objektív információkat. Az oktatás során a 
pedagógus egyik legfontosabb nevelési céljaként kell, hogy megjelenjen a más 
(sajátunkétól eltérő) kultúrák, vallások, szokások, életmódok elfogadtatása, 
megértetése.31 A valós kép minimális torzítása is negatív képzetet alakíthat ki a 
tanulóban. 

Az ismeretek két fő forrása a pedagógus és a tankönyvek. Utóbbi tényező 
kézzelfogható, ezért megvizsgáltuk a napjainkban leggyakrabban használt 
földrajztankönyveket, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz a területhez, ahol az iszlám vallás 
és kultúra alapjai létrejöttek. Az alábbi elemzésben a szűkebb értelemben vett Közel-
Kelet (Délnyugat-Ázsia) került górcső alá.  

Mindenekelőtt azt vizsgáltuk, hogy a téma mekkora arányban került tárgyalásra a 
tankönyvek összes terjedelméhez képest. A kapott adatokból megállapítható a közel-keleti 
térség jelentősége a tantárgy ismeretrendszerében.   

A következő szempont a szövegfajták vizsgálata volt. A tankönyvi szövegeken belül 
megkülönböztettük az alapszöveget, az ún. szerzői szövegeket, illetve a didaktikai 
apparátust, melyen belül vizsgáltuk az ábrákat, képeket, forrásszövegeket és táblázatokat 
(DÁRDAI Á. 2002).  

Végül feltártuk a vizsgált tankönyvek tematikus súlypontjait, illetve azok 
tárgyalásának mélységét. Az elemzés kezdetén átolvastuk a földrajztankönyveket, majd 
összevetettük a jelenleg érvényben lévő tantervekkel (Nemzeti alaptanterv, kerettanterv).  
 
A következő tematikus súlypontokat állapítottuk meg: 

1. A Közel-Kelet lehatárolása, a kifejezés eredete.  
2. Az iszlám fogalma, az iszlám történeti-földrajzi tere.  
3. A térség természeti adottsága. 
4. A vizsgált terület gazdasági viszonyai. 
5. Az iszlám vallási és kulturális viszonyai, az iszlám társadalmak.  
6. A Közel-Kelet geostratégiai szerepe. 

    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
30 PhD aspiráns, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, földrajz tanár PTE I. számú Gyakorló Általános 
Iskola.  
31„A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. 
Legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék 
meg ezeket.” Nemzeti Alaptanterv. Korona Kiadó, Bp., 1995. 
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A vizsgálat során öt földrajztankönyv (három általános iskolai és két középiskolai) került 
elemzésre: 
JÓNÁS - DR. KOVÁCSNÉ - DR. MÉSZÁROSNÉ - VÍZVÁRINÉ: Földrajz 7 (Kontinensek földrajza). 
Mozaik, Szeged, 2004. 
DR. FÜSI – DR. MÉSZÁROSNÉ – NAGYNÉ - NAGYNÉ – RUGLI – TÓTH – DR. UDVARHELYI – 
VÍZVÁRINÉ: Földraz az általános iskolák 7. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Bp., 2003.   
TAMASICS: Kontinensek földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003.   
NEMERKÉNYI – SÁRFALVI: Általános természetföldrajz a gimnáziumok számára. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Bp., 2002. 
JÓNÁS – PÁL - VÍZVÁRINÉ: Földrajz 10 (Társadalomföldrajz, Globális problémák). Mozaik, 
Szeged, 2004.  
 

Az elemzett könyvek a kerettanterv követelményeinek megfelelően egymásra 
épülnek, a lineokoncentrikus tanterv sajátosságait szem előtt tartva. Az általános iskolai 
tankönyvek a tantervi előírásoknak megfelelően komplex természet- és 
társadalomföldrajzi képet igyekeznek adni Délnyugat-Ázsiáról. 

A Mozaik kiadó 7. osztályos tanulók számára készült tankönyvének – Földrajz 7.Földrajz 7.Földrajz 7.Földrajz 7.    
(Kontinensek földrajza)(Kontinensek földrajza)(Kontinensek földrajza)(Kontinensek földrajza)    – IV. fejezetében A kőolaj és a gyér legelők földje: Délnyugat-Ázsia 
címmel került feldolgozásra a vizsgált térség. A szerzők két és fél oldalban foglalták össze 
a terület legfőbb földrajzi sajátosságait.32 

Az első szembetűnő dolog a pontos helymeghatározást szolgáló ábra 
(továbbiakban térképi ábra) elhagyása. Ez az egyetlen tananyag, mely nem rendelkezik 
ezzel a típusú térképi ábrával. Ennek hiányában az átlag diáknak tanári segítség nélkül 
nem sok esélye van megtudni, hogy mit is takar az a kifejezés, hogy Délnyugat-Ázsia. 
Ezzel pedig eleve megszűnik a lehetősége annak, hogy a tanuló bekapcsolódjon a terület 
elemzésébe. 

A térség természetföldrajzi elemzése aránytalanul nagy hangsúlyt kap (a szerzői 
szöveg 2/3-a), ennek eredményeként egy teljes és korrekt természeti kép tárul fel a 
diákok előtt. Ezt tovább segíti a munkafüzet három feladata is.33 A felszín 
jellegzetességeinek megismerésével egy időben kerül sor a termesztett növények és a 
tenyésztett állatok bemutatására is. 

A térség társadalomföldrajzának jellemzésénél kizárólag a kőolajtermelés és az 
azzal kapcsolatos munkafolyamatok kerülnek megemlítésre (igaz a téma alaposan 
körüljárt, magyarázó ábrával).  

A kőolajkitermelés munkafolyamatáról szóló ábra létét két okból is szükségesnek 
érezzük: egyrészt alátámasztja, hogy a terület nagyon fontos gazdasági értéke a „fekete 
arany”, másrészt gondolkodásra készteti a diákot. 

 Bár a kőolaj a legjelentősebb bevételi forrás több ország életében, a gazdaság 
ezen elemén kívül egy társadalomföldrajzi elemmel sem találkozunk a főszövegben, 
csakis az apró betűs Olvasd el! rész foglalkozik Közel-Kelet egyik legnagyobb problémá– 
    

                                                 
32 A tankönyv egészét figyelembe véve átlagos terjedelmű, 1,5%-a az összes terjedelemnek.  
33  1. Nevezd meg Délnyugat-Ázsia határait a térkép és a bejelölt számok segítségével. 
   2. Sorold fel a térképvázlat alapján Délnyugat-Ázsia tájait. 
   3. Válogasd szét az éghajlatokhoz a jellemzőket. 
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jával, a vallási különbségekkel. Bár a lecke elején említést tesz: „Lakói mohamedán 
vallású arabok, törökök, perzsák.”, ennyiben ki is merül a terület vallási, kulturális 
sajátosságainak ismertetése. Ez annak ellenére is kevés, hogy a Vallások Ázsiában című 
fejezet (p. 74.) három mondatban tárgyalja a mohamedán34 vallást. 

Törökországról a Balkán déli államai bekezdésben (p. 146.) találhatunk egy hibás 
félmondatot és egy képet az isztambuli bazárról.35 

Nyelvi szempontból a könyv kifogásolhatatlan. Kerüli a hosszú, körmönfont 
mondatokat, érthetően magyaráz. Képekkel gazdagon díszített (hat darab), egy 
kivételével jó helyen találhatók, közvetlenül a magyarázó szöveg mellett. Az egy kivétel 
esetében érthetetlen, hogy milyen módon kerül a jeruzsálemi Siratófal képe a termesztett 
növényekről szóló rész mellé.  

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a Földrajz 7. Kontinensek földrajza című 
tankönyv tényanyaga komoly kiegészítésre szorul.36 Tartalma alapján ugyanis nincs olyan 
eleme, mely felkeltené az érdekelődést a Közel-Kelet világa iránt, az általa közvetített kép 
egyszerűsít.   

A Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelent nyolcszerzős általános iskolai 
tankönyv, a Földraz az általános iskolák 7. évfolyama számáraFöldraz az általános iskolák 7. évfolyama számáraFöldraz az általános iskolák 7. évfolyama számáraFöldraz az általános iskolák 7. évfolyama számára teljesebb képet nyújt 
használójának a közel-keleti térségről. A természeti adottságok és a gazdaság főbb 
sajátosságait részletesen tárgyalja, úgy, hogy a száraz tényanyag mellett igen sok 
érdekes és izgalmas információval gazdagodik a diák (pl. kiderül, hogy miért nem 
fogyasztanak sertéshúst az arab világban, vagy miért nem használhatják a tankhajók a 
Szuezi-csatornát). Emellett külön foglalkozik egy fejezet Izrael sajátosságaival is. Az 
iszlámról kizárólag a kislexikonban (melynek legfőbb tulajdonsága, hogy betűi túlzottan 
kisméretűek) olvashatunk egy bántóan leegyszerűsített összegzést.37 

A szerzők négy oldalt (a könyv 2,1%-a) és hét ábrát szántak a közel-keleti térség 
bemutatására. A lecke nyelvezete jó, a különösen hangsúlyos elemek félkövérrel szedve 
kiemelésre kerültek.                  

A Kontinensek földrajzaKontinensek földrajzaKontinensek földrajzaKontinensek földrajza címet viselő tankönyvnél találkoztunk először az általunk 
fontosnak ítélt súlypontok szinte mindegyikével: 

A munkafüzet 1. és 2. feladatának segítségével megtörténik a lehatárolás, majd a 
tankönyv első bekezdése azonnal tisztázza a Közel-Kelet és Délnyugat-Ázsia kifejezések 
különbözőségének okát.38  
    

                                                 
34 A kifejezés eleve nem a legmegfelelőbb, ugyanis „… sok muszlim nem kedveli ezt a megjelölést, mivel 
számukra túl szektásan hangzik, nagy súlyt fektetnek ui. arra, hogy Mohamed nem alkotott új vallást, hanem 
legmagasabb rendű és végleges formát adott az Ádám kora óta létező ősvallásnak. A Korán szerint (6, 84-86) 
ugyanis Ádám, Noé, Lót, Ábrahám, Ismáel, Izsák, Jákob, József, Mózes, Áron, Dávid, Salamon, Élija, Elisa, Jób, 
Jónás, Zakarja, János és Jézus valamennyien helyes úton jártak, az igaz hitet vallották, és Mohamed tanításait 
készítették elő.” (V. GLASENAPP, H. 1975, p. 325)  
35 „… a Boszporusz nyugati partján fekvő legnépesebb török város, Isztambul.” Joggal merül fel a kérdés: 
Isztambulnak csak európai része lenne?  
36 Ez akkor is igaz, ha tisztában vagyunk vele, hogy a tantervi követelmény a témával kapcsolatban igen 
minimális. 
37 „mohamedán vallás:mohamedán vallás:mohamedán vallás:mohamedán vallás: iszlám. Mohamed alapította a VII. században az addig ismert vallások felhasználásával. 
Tanításait a Koránban foglalta össze. Előírja a mohamedán vallás terjesztését. Ezzel hódító háborúkat indított 
el. Étkezési előírásaik tiltják a bor és a sertéshús fogyasztását. A hívőknek napjában ötször Mekka felé 
leborulva imádkozniok kell. Életük során legalább egyszer el kell zarándokolniok a szent városba: Mekkába.”  
38 Ázsia délnyugati részét Közel-Keletnek is nevezik. „A Közel-Kelet elnevezés az újságírói és politikai 
szóhasználatból terjedt el, nem földrajzi fogalom. A politikusok egy része Közel-Kelet alatt csupán a kőolaj 
kitermelésében és szállításában érdekelt arab országokat érti. Tágabb értelemben azonban ide tartozik Irán 
és Afganisztán (e két országot gyakran Közép-Kelet néven emlegetik), az Európa felé hidat képező 
Törökország, sőt az észak-afrikai Egyiptom és Líbia is… ” 
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Az iszlámról a szerzői szövegben nagyon kevés szó esik (egy mondat), azonban lecke 
végén található, az iszlám vallásról és kultúráról szóló fél oldalas olvasmány minden 
hiányérzetünket elűzte. A terület természeti és gazdasági sajátosságainak bemutatása 
során is komplex képet igyekszik adni a szerző.39 

A didaktikai apparátus bőséges, a szerzői szöveget 7 kép, 3 ábra és 2 forrásszöveg 
(Az iszlám; Izrael, a bevándorlók országa) egészíti ki. A tankönyv összesen 7 oldalon (3%-
a az összterjedelemnek), rendkívül informatívan foglakozik az elemzett térséggel.   

A kilencedikes gimnazisták számára készült Általános természetföldrajz tankönyvÁltalános természetföldrajz tankönyvÁltalános természetföldrajz tankönyvÁltalános természetföldrajz tankönyv a 
Föld egészére vonatkozó általános természeti ismereteket tartalmazza. Ennek 
következtében a Közel-Kelet abban az esetben kerül csak megemlítésre, ha valamely 
természeti jelenség vagy folyamat legjellemzőbb példája a vizsgált térségből ismeretes. 

A tankönyvben a Közel-Kelettel kapcsolatos ismeretek nem összefüggő fejezetben 
találhatóak meg, hanem elszórtan. Három esetben találkozhatunk a területet érintő 
képpel.40  

A tantervi követelményekhez igazodva kevésbé foglalkozik a gazdasági 
folyamatokkal, ellenben vizsgálja az ember szerepét a társadalmi-gazdasági 
folyamatokban. A vizsgált terület népességének struktúrája és településeinek típusai a 
világ többi térségével való összehasonlításban elemezhető.  

A Földrajz 10.Földrajz 10.Földrajz 10.Földrajz 10. című Mozaik kiadóhoz köthető tankönyv a világgazdasági 
folyamatok tárgyalása mellett a gazdasági élet szerkezeti átalakulásának és napjaink 
globális környezeti problémáinak elemzésére is vállalkozik. 
 Az egyes fejezetekben elszórtan jelenik meg a Közel-Kelet egy-egy régiójának, 
vagy egészének, az adott témakört érintő jellemzése [pl. 43.1 ábra: A külföldi 
adósságállomány alakulása néhány adós országban (1997); 57.2 ábra: A kőolajtermelés 
térbeli eloszlása, világkereskedelme és a legjelentősebb kőolajtermelő országok]. 
Figyelemre méltó a tankönyv ábra, kép és térképi ábra gazdagsága. Gyakorlatilag nincs 
olyan lapja, mely ne rendelkezne egy-egy hasznos információt hordozó didaktikai 
elemmel. Az ábrák amellett, hogy a legújabb szaktudományi ismereteket közvetítik a 
tanulók felé, jól elhelyezettek is.  

A könyv harmadik nagy egységében (Régiók, országcsoportok és országok a 
világgazdaságban) kapott helyet a Közel-Kelet térsége. A területet három leckében 
tárgyalja, tíz és fél oldalon keresztül, ami a részegység 27%-a. Roppant kedvező arány 
ahhoz mérten, hogy itt kerülnek részletezésre az Európai Unió, az amerikai kontinens és 
Ázsia fontosabb területei is. 

Az első lecke a „Kőolajra épülő gazdaságok” címet viseli. Logikusan felépített, 
gazdagon díszített (három ábra, két kép, egy térképi ábra), korszerű tananyaggal 
rendelkezik.  

Az általános bevezető rész után (kőolajban való gazdagság a gazdasági és politikai 
szerep megerősödéséhez vezet) sor kerül a Közel-Kelet kőolajtermelő országainak 
bemutatására. A tankönyv – logikusan – az alapján tesz különbséget, hogy hogyan viszo–  
    
    
    

                                                 
39 Különbséget tesz a kőolajból meggazdagodott kisebb államok (Kuvait, Omán stb.), a nagyobb 
népességszám miatt kevésbé látványos fejlődést produkáló országok között (Irak, Irán), illetve a kőolajjal 
nem, vagy alig rendelkező délnyugat-ázsiai országok között (Törökország, Jordánia stb.).  
40 36. Beszakadásos kaldéra, udvarában tóval (Kelet-Törökország); 54. Sókiválás a sziklákon, a Holt-tenger 
partján; 58.  A vulkáni tufa sajátos sziklaformákat alkot (Kis-Ázsia).   
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nyul egymáshoz a népességszám és a kőolajkészlet.41 Mindezzel pedig tökéletesen 
érzékeltetik a szerzők a térségen belüli különbségeket. A lecke utolsó harmadában kerül 
ismertetésre az ipar (petrolkémiai ágazatok, tengervíz lepárlók, cementgyártás) és a 
térség sokarcúsága is (félsivatag, száraz puszták – oázisvidékek, oázisvárosok – milliós 
nagyvárosok).  

Bár a kőolajra épülő országok gazdaságáról teljes és precíz képet nyújt a 
tankönyv, hiányérzetünk mégis van. Érthetetlen, hogy annak a területnek az elemzésénél, 
ahol Mohamed az i.sz. 7. század első évtizedeiben megteremtette annak az iszlámnak az 
alapjait, melynek ma több mint 1,2 milliárd híve van világszerte (valamint a 
legdinamikusabban növekvő vallás a világon) még csak utalást sem találhatunk a 
kulturális/vallási/értékrendbeli sajátosságaira.  

A második leckében Egyiptom, mint a legnépesebb arab ország kerül tárgyalásra, 
öt részegységben. Az elsőben megismerkedhetünk a Nílus folyóval, az ország életét 
évezredek óta meghatározó tényezővel és sajátosságaival (téli-nyári kultúra). A második a 
fiatal népesség elemzésére vállalkozik (legnépesebb arab ország, magas természetes 
szaporulat, sok munkanélküli és hajléktalan). A tananyag döntő hányadát adó fennmaradó 
három részben az egyiptomi gazdaság legfőbb sajátosságai kerülnek terítékre (asszuáni 
gát: áramtermelés, árvíz megakadályozása, öntözővíz; gyapot, búza, hagyma: fejlett 
élelmiszeripar; a külkereskedelem hiánya: eladósodás; jelentős bevétel a Szuezi-
csatornából és a turizmusból).  

Szintén gazdagon illusztrált leckéről van szó (két ábra, három kép), melyben a 
vizsgált területen előrelépés mutatkozik a korábbi tananyaghoz képest. Itt ugyanis az 
egyiptomi kultúra fontosnak tartott emlékei is felsoroltatnak a népesség jellemzése 
mellett. Azonban már a második lecke a könyvben, amely az arab országokkal foglalkozik, 
de a tanulónak továbbra sincs sejtelme arról, hogy mitől és miben különbözhetnek a 
Közel-Kelet lakói a magyaroktól.     

Külön utakon a Közel-Keleten: Izrael és Törökország leckével zárja a tankönyv 
Délnyugat-Ázsia elemzését. Itt tapasztalható először, hogy a könyv szerzői igyekeznek a 
tantervi követelményeknek megfelelően komplex képet adni az elemzett területről.  

Megtudhatjuk azt, hogy Izrael vallási alapon szerveződött; sokáig nem is volt 
állam; a kereszténység, az iszlám és a zsidó vallás számára egyaránt szent földnek számít; 
valamint a lecke rövid betekintést nyújt az izraeli-palesztin konfliktusba is. A tananyag 
utolsó részegysége Jeruzsálem város történetéről ad rövid áttekintést. Az izraeli gazdaság 
jellemzése az előző két részegységhez hasonlóan precíz módon lett kivitelezve, könnyen 
és érthetően magyaráz, illetve gazdagon díszített (két kép, két ábra). Mindezen 
információk alapján a tanuló egy komplex és korrekt képet kap Izraelről.  
A Híd Európa és Ázsia között: Törökország cím tökéletesen érzékelteti a török 
problémát.42 Az apróbetűs részben kerül bemutatásra a szekuláris nemzetállam létrejötte 
és Atatürk főbb reformjai. A török gazdaságról szóló részben talán nagyobb szerepet 
kaphatna a nyugati és keleti (főleg kurdok lakta) területek közötti óriási különbségek 
okainak elemzése. Ezt leszámítva minden szóba kerül, ami igazán jellemzi a török gazda– 
    

                                                 
41 1. csoport: Kis népességszám, de hatalmas kőolajkészlet (pl.: Szaúd-Arábia, Kuvait)  
    2. csoport: Nagy népességszám, de gazdag olajban (pl.: Irak, Irán) 
    3. csoport: Kőolajat nem, vagy csak kis mennyiségben bányászó országok (pl.: Szíria, Jordánia)   
42 „Törökország folyamatosan „keresi helyét” Európa és Ázsia között. Történelmi múltja, lakossága, politikai, 
gazdasági arculata alapján elkülönül a közel-keleti arab államoktól, de az iszlám vallás és kultúra miatt a 
keresztény Európától is.” p. 124.   
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ságot (kétarcú mezőgazdaság; textil-, ruhaipar; privatizáció; turizmus; isztambuli 
növekedési pólus). A tananyag didaktikai eleme két kép és egy ábra. 
 
 
2. A tankönyvek elemzésének összegzése2. A tankönyvek elemzésének összegzése2. A tankönyvek elemzésének összegzése2. A tankönyvek elemzésének összegzése    
    
A tankönyvekben szereplő tananyag korszerű. Adatbázisuk viszonylag friss.  

Az általános iskolás tanulókban egy változatos természeti adottsággal rendelkező, 
gazdag és változatos élővilág, ugyanakkor túlzottan homogén gazdaságú terület képe 
bontakozik ki. A Kontinensek földrajza (szerző: Tamasics Katalin) tankönyv üdítő kivételt 
képez az általános iskolai tankönyvek között, hiszen a közel-keleti térségről a legteljesebb 
(és pontosabb, objektívebb) képet alkotja.  

A középiskolás tankönyvekben sem jelentkezik teljes Közel-Kelet kép. Az egyedi 
természeti sajátosságok jellemzőinek bemutatásával nem sok új információhoz jut a 
tanuló a területről. A térség gazdaságára jellemző ismeretanyag ugyan elsajátítható a 
tankönyv leckéinek segítségével, azonban a népességre és kulturális sajátosságokra 
vonatkozó tartalmi rész hiányos.  

Bár a vizsgált tankönyvek gazdagon illusztráltak, rengeteg hasznos kép és ábra 
segíti a diákot a tanulásban, úgy érezzük a közel-keleti régió elég egyoldalúan kerül 
bemutatásra.  
 
    
3. Konklúzió3. Konklúzió3. Konklúzió3. Konklúzió    
 
A tantárgyak közül a történelem mellett a földrajz az, mely jellegénél fogva alkalmas arra, 
hogy a kultúrák közötti különbségeket/kapcsolatokat közvetítse. Ezért kellene törekednie 
a tankönyvek szerkesztőinek is arra, hogy minden tekintetben teljes képet alkossanak az 
egyes területekről. 

A vizsgált tankönyvek az iszlám világ értékrendbeli, világnézetbeli, vallási és 
kulturális sajátosságainak megértésére elegendő információval napjainkban nem 
rendelkeznek.    Nem nyújtanak megfelelő ismereti hátteret ahhoz, hogy a nyugati és az 
iszlám világ különbségek teljesen érthetővé váljanak. A feltárt súlypontok közül egyetlen 
tankönyvben sem találkoztunk a térség geostratégiai szerepével kapcsolatos 
információval.     

Ugyanakkor az érdeklődés felkeltésére elégséges információval bírnak, így 
hatásukra a tanulók kíváncsian kutathatnak a Közel-Keletről szóló könyvek, 
szakirodalmak között.        
 
 
Felhasznált irodalomFelhasznált irodalomFelhasznált irodalomFelhasznált irodalom    
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