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Jelen tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési 

reformok operatív megvalósítása c. kiemelt projekt „A roma kultúra reprezentációja a tartalomsza-

bályozók, tartalomhordozók körében, valamint ezek fejlesztési lehetőségei”című pályázathoz ké-

szült. A pályázat témája annak vizsgálata, hogy a hatályban lévő tartalmi szabályozókban és a gya-

korlatban megjelenő tartalomhordozókban milyen műveltségterületeken, milyen módokon, milyen 

vizuális és tartalmi elemeken keresztül történik a cigány/roma kultúra bemutatása. A kutatást a PTE 

BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke végezte el az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől 

elnyert közbeszerzési eljárás keretében. 

A tanszéken zajló sokszintű tudományos kutatómunka, ill. pedagógiai tapasztalat (amely egyszerre 

jelenti a nevelés-oktatás folyamatának tudományos és praktikus megismerését, a pedagógusképzés-

ben való aktív, curriculumformáló részvételt, és természetesen saját oktatói, pedagógusi tevékeny-

séget) szükségszerűen találkozott a cigány/roma terminushoz kapcsolódó jelentések, vélekedések, a 

cigányokhoz, romákhoz kapcsolódó reprezentációs stratégiák különböző diszkurzív szintjeivel. Ily 

módon kontextualizált gondolkodási tér az, amelyben a jelen kutatás is értelmezhetővé válik, bár 

társadalmi hasznosságára való törekvésünket jól jelzi, hogy a tudományos érv –és szempontrend-

szert kevésbé fókuszáljuk, a hangsúlyt a tankönyvek tananyagtartalma – a szabályozórendszer – 

pedagógusképzés komplex, hármas viszonyrendszerére helyezzük.  

Az ehhez – a fentiekben vázolt három elemből álló viszonyrendszerhez kapcsolódóan – kialakult 

álláspontunkat előzetesen leírtuk, melyet Alapvetések címmel1 (1. sz. melléklet) az OFI és a Szociá-

lis Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság szakmai műhelykonferenciáján2 a 

nyilvánosság elé tártunk. 

Ezekben az alapvetésekben a tanszéki kutatók általános szinten fogalmazták meg azokat a – ci-

gány/roma közösségekre vonatkozó – tartalmi elemeket, melyeknek véleményük szerint a közneve-

lésben használt tankönyveknek szerepelnie kell. Jelen kutatásunknak éppen ezért kiindulópontjaként 

tekinthetők az Alapvetésekben foglaltak. A tartalomhordozók vizsgálatához az Alapvetések tartal-

mazták azokat a tankönyvi szövegekre vonatkozó elvárásokat, amelyek feltételezéseink szerint csak 

részben jelennek meg a vizsgált tankönyvi korpuszokban. 

Az OFI által kiírt pályázat keretében a fent említett háromkomponensű viszonyrendszer egyik ele-

mének – a tartalomhordozók– vizsgálatára irányuló kutatásaink eredményei szerint feltételezésünk 

igazolást nyert, az Alapvetésünkben foglalt tartalmak részben vagy egészében hiányoznak a vizsgált 

tankönyvekből. 

A pályázat megvalósítása során a tankönyvelemzéshez kapcsolódó adatfelvételből készített adatbá-

zis szolgáltatta helyzetfeltáró kutatásunk alapját. A kutatás során megvizsgált tankönyvek, munka-

füzetek, szöveggyűjtemények értékelése arra irányult, hogy a megtaláljuk az adott tananyagegysé-

gekhez azokat a kapcsolódási pontokat, ahol a cigány/roma tartalmaknak a konkrét tantárgyi tarta-

lomhoz kötődően ténylegesen relevanciájuk van. Helyzetfeltáró kutatásunk során minden tan-

könyvhöz tettünk fejlesztési javaslatot is. Tekintve azonban, hogy a konkrét tananyaghoz kapcsoló-

                                                       

1http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/alapvetesek_rt.pdf 
2http://ofi.hu/hir/muhelykonferencia-romakciganyok-megjeleneserol-tankonyvekben 
 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/alapvetesek_rt.pdf
http://ofi.hu/hir/muhelykonferencia-romakciganyok-megjeleneserol-tankonyvekben
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dó fejlesztés már nem képezte a megbízásunk részét, a pályázatot kiírók és a tankönyvfejlesztők 

további döntése határozza meg, hogy a tankönyvek fejlesztése, átdolgozása, bővítése során tan-

könyvelemző munkacsoportjaink fejlesztési javaslatait mennyire kívánják figyelembe venni. 

Bár a projekt fő célja a tartalomhordozók vizsgálata volt, emellett érintenünk kellett azokat az okta-

táspolitikai kereteket is, amelyeket a vizsgált téma komplex megoldásához fontosnak tartunk. Így a 

tartalomszabályozók és a pedagógusképzés témáját érintő megjegyzéseinket is megtesszük, de meg-

állapításaink főként a tankönyvvizsgálat eredményeire támaszkodnak, hangsúlyozva azt is, hogy a 

másik két komponens további mélyebb vizsgálatát is szükségesnek tartjuk. Mivel az említett, álta-

lunk nem kutatott két egység vizsgálata nem ugyanazokkal a kutatói eszközökkel került átgondolás-

ra, megjegyzéseink sok esetben a romológia területén szerzett tizenöt éves tapasztalatainkra, illetve 

előzetes kutatásainkra építenek. 

Tanszéki kutatócsoportunk a tankönyvvizsgálat témakörének megoldását csakis komplex módon, 

komplex terv alapján tudja elképzelni a tartalomhordozókban megjelenő tartalom korrekt megjele-

nítése érdekében, valamint e hiányok pótlására. Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy nem vélet-

lenszerű ennek a hiánynak a megjelenése a vizsgált tananyagokban: feltételezzük, hogy az ismeret-

hiány, az egymásnak ellentmondó, bizonyos tudományterületeken nehezen fellelhető és megbízható 

források és ehhez az érzékeny témához a megfelelő interpretálási mód megtalálása és kiválasztása 

együttesen okozhatott nehézséget a tankönyvfejlesztőknek és eredményezhette azt, hogy a vizsgált 

új fejlesztésű tankönyvek többsége nem tartalmaz semmiféle ismeretet a hazai legnagyobb nemzeti-

ségről, a cigányságról. Az OFI TÁMOP-3.1.15 projektje és a Szociális Ügyekért és Társadalmi Fel-

zárkózásért Felelős Államtitkársága 2015. július 20-án Budapesten Együtt méltósággal – Ro-

mák/cigányok a hazai tankönyvekben címmel szervezett szakmai konferenciáján a tankönyvfejlesz-

tők maguk is jelezték, hogy a cigány/roma kultúra megismeréséhez, annak tankönyvekben való 

megjelenítéséhez szívesen fogadnának segítséget. 

 

A továbbiakban kutatásunk fontosabb megállapításait és ehhez kapcsolódó javaslatainkat ismertet-

jük.  

 

I. SZAKPOLITIKA 

A Nemzeti alaptanterv elvárásai szerint a nemzetiségi tartalmaknak megjelenése valamint e tartal-

maknak a kerettantervekben való előfordulása között nincs teljes összhang minden tantárgy eseté-

ben. Ennek eredménye, hogy a vizsgált tankönyvi korpuszok kétharmadában egyáltalán nem jelenik 

meg semmiféle ismeret a cigányokról/romákról. 

 

Elengedhetetlennek tarjuk a jogszabályi harmonizáció érdekében a NAT és a kerettantervek 

összhangba hozását. Ennek hiánya okozza jelenleg is azt az ambivalenciát, amely szerint a 

tankönyvek nagy része megfelel a kerettantervek elvárásainak, ám a kerettantervek nem ve-

szik figyelembe azokat a törvényi előírásokat, amelyeket a nemzeti alaptanterv ír elő. 
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A tankönyvekben a fogalmi tisztázatlanság problémája a nemzetiség/etnikum/kisebbség definícióját 

illetően merül fel a leggyakrabban. Az egyes elemzett tankönyvek ezt a dilemmát eltérő módon pró-

bálják feloldani: Előfordul, hogy meg sem magyarázzák a nemzetiség (más könyvekben nemzeti 

kisebbség), illetve az etnikum (más tankönyvekben etnikai kisebbség) fogalmak tartalmi különbsé-

gét. Más esetekben tesznek kísérletet a magyarázatra, de mégsem tudják határozottan kettéválasz-

tani a két fogalom tartalmát. Azok a tankönyvek, ahol világosan elválik a két kifejezés tartalma, 

általában az anyaország megléte (nemzetiség), illetve nem léte (etnikum) mentén kategorizálnak. 

Ha adnak példákat az egyes csoportokra, akkor a cigányságot inkább az etnikai kisebbséghez sorol-

ják be, míg más tankönyvek cigány, vagy roma nemzetiségről beszélnek. Kétségkívül nehéz találni 

olyan definíciót, amely maradéktalanul megragadja és leírja a nemzetiség, illetve az etnikum fo-

galmát, ez sem nemzetközi jogi fórumokon, sem a kisebbségek kategóriarendszerével foglalkozó 

elméleti munkák szintjén sem egységes. Ebben a kérdésben több tantárgy esetében az egyes tan-

könyvcsaládok szerzői között, de még egy tankönyvcsalád egyes elemei (eltérő évfolyamoknak szánt 

könyvek azonos tankönyvcsaládon belül) tekintetében sincs egységes megközelítés. 

 

A tankönyvi korpuszokban az egységes nemzetiség/etnikum/kisebbség fogalomrendszer defi-

nícióhasználata érdekében elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk az értelmező akaratot, 

amely kísérletet tesz egy legitim fogalomhasználatra a tankönyvi szövegekben. E definíció 

alapján célszerűnek tartanánk a cigány/roma népesség besorolását is következetesen megten-

ni. 

Szükségesnek gondoljuk figyelembe venni azt a tényt, hogy minden elméleti kategóriarend-

szer ellenére, hazánk kisebbségi törvénye (a 2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogai-

ról) nem tesz különbséget e tekintetben etnikai és nemzetiségi csoportok között, s szándéka 

szerint a hazai cigány/roma csoportot is a többi nemzetiséggel teljesen azonos jogúként ismeri 

el.  

 

A tankönyvekben a legváltozatosabb módon fordul elő a cigány, roma csoport elnevezése is. E fo-

galmak megjelenése, s a szóhasználat e csoportelnevezések esetében időnként egy tantárgy külön-

böző évfolyamokhoz tartozó tankönyveiben sem következetes: a cigányság (romák); roma; cigány 

forma használata a legváltozatosabb formában bukkan elő, időnként egymás szinonimájaként, 

időnként más, sokszor megmagyarázatlan jelentéstartalmat adva nekik. 

 

Fontosnak tartjuk – az e téren is meglévő viták ellenére – a tankönyvek szintjén egységesíteni 

a szóhasználatot. Magyarországon a cigányság semmiféle szempontból nem tekinthető egysé-

gesnek: nyelveik, nyelvhasználati jellemzőik, kultúrájuk, szokásrendszerük sok jellemző men-

tén eltérnek egymástól. A legelterjedtebb klasszifikáció szerint nyelvhasználatuk szerint há-

rom csoportba soroljuk őket. Eszerint csak magyarul beszélő romungrókról, a romani nyelv 

valamelyik dialektusát beszélő oláh cigányokról, valamint a román archaikus változatát be-

szélő beás cigányokról beszélünk. E három csoport elnevezésének ismeretét is szükségszerű-

nek véljük. 

„A Londonban, 1971. április 8-12. között megtartott Első Roma Világkongresszuson maguk 

az ott jelenlévő, különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek fogadták el konszenzus-

https://hu.wikipedia.org/wiki/London
https://hu.wikipedia.org/wiki/1971
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Els%C5%91_Roma_Vil%C3%A1gkongresszus&action=edit&redlink=1
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sal azt, hogy a világ összes cigány származású emberének közös és hivatalos elnevezése a rom 

többes számú alakja, azaz a roma legyen. Azonban ez sem vág egybe a különböző csoportok 

öndefinitív megnevezésével. Magyarországon leginkább a rendszerváltás utáni politikai be-

szédnek vált elemévé és terjedt el egyfajta politikai korrektségre, semlegességre való törek-

vésként a pejorálónak tartott cigány szó helyett a roma elnevezés használata. Ugyanennek a 

korrektségnek a keretében az utóbbi évtizedekben leginkább a kettős megnevezés (ci-

gány/roma) használatos.”3 

Ez utóbbi forma használatát javasoljuk a tankönyvfejlesztők számára is. 

 

II. A TANANYAGTARTALOM 

 

A tankönyvi vizsgálat során tanszéki kutató csoportunk által kifejlesztett kérdőív alapján minden 

tankönyvről adatfelvétel történt. Ez az adatbázis a kutatási anyag része. A vizsgált tankönyvekhez a 

helyzetfelmérésen túl további fejlesztési lehetőségeket is írtunk. Ezek teljes terjedelemben szintén a 

pályázati anyaghoz tartozó mellékletben találhatóak. A továbbiakban a vizsgált tankönyvek tan-

tárgyhoz kapcsolódóan a részletes helyzetkép leírására – terjedelmi okok miatt – itt nem vállalko-

zunk, csak a tartalmi fejlesztésére teszünk javaslatokat. 

 

Anyanyelv és irodalom 1-3. évfolyam 

 

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

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

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

gyen a gyerekeknek megélni, fejleszteni a pozitív, befogadó attitűdöt. Mindhárom évfolyam tan-

anyagegységei lehetőséget és teret adhatnának a kutatásunk alapját képező tartalom elhelyezésére. 

Erre a NAT is lehetőséget biztosít (Magyar nyelv és irodalom – Közműveltségi tartalmak, 1-4 évfo-

lyam: Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – 6.1 Szerzők és művek, „Népköltészet: — 

mondókák, népdalok, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar népmesék, hazai nemzeti-

ségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, legendák” Magyar Közlöny, 2012: 10671.).  

 

Magyar irodalom 5-8. osztály 

 

A tankönyvek tegyenek említést a cigány mesemondók beás, oláhcigány mesemondók eltérő mesé-

lési stílusára:  

 mutassanak rá, hogy a cigány kultúra jelentősen hatott a magyar kultúrára, 

 utaljanak a cigány népmesék és a magyar népmesék azonos és eltérő jellemzőire, 

                                                       

3Cserti Csapó Tibor (2015): A cigány csoportok helyzete a modern társadalomban – Szociológiai megközelítések és 

azok problematikája. In.:Orsós Anna (szerk.):A romológia alapjai.PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia 

Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs. 
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 használjanak fel több olyan irodalmi szöveget, amelyek lehetőséget adnak az események 

megbeszélése, a szituáció kibontása, a folytatás lehetőségének a biztosítása, drámapedagógia 

alkalmazására. A vizsgált tankönyvekben jelenleg csupán egy részlet olvasható mai cigány 

származású fiatalok iskolai beilleszkedési problémáiról a Halasi Mária: Az utolsó padban 

című elbeszéléséből, 

 dolgozzanak fel cigány eredetmondát, 

 térjenek ki a népdal, népballada tanítása során a kesergőre. 

Az Olvasmányok fejezetben több részlet, szemelvény is beépíthető a mai cigány irodalom képvise-

lőinek műveiből, mely lehetőséggel nem élnek. 

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

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

alkotásainak olvasása, megismerése mellőzésével. 

 

Magyar nyelvtan 5-8. osztály 

 

Az általános iskolák számára előírt kerettanterv 5-6. évfolyamán (magyar nyelv és irodalom) fontos 

szerepet kap a mese (mesék eredete, feldolgozása), azon belül a hazai nemzetiségek, kisebbségek 

népmeséi. A szövegértést fejlesztő gyakorlófüzetekben felhasznált mondák és mesék között jelenje-

nek meg a Magyarországon élő népcsoportok, közösségek, így a cigány közösségek népmeséi, ere-

detmondái is. 

Legyenek olyan irodalmi szövegek vagy népmesék, melyek cigány származású személyek által szü-

lettek, illetve cigány népszokásokról, mesemondókról vagy egyéb nemzetiségekhez kapcsolódó 

ismereteket tartalmaznak. 

A cigány nyelvi kultúra értékeinek megismeréséhez olyan, a tananyaghoz kapcsolódó, ugyanakkor 

pihentető, érdeklődést felkeltő feladatokra van szükség, amelyek a tanulók motiválását, valamint a 

cigány közösségekkel szembeni pozitív attitűd kialakítását célozzák meg.  

Magyar irodalom 9-12. osztály 

 

A cigány/roma reprezentáció nagyobb hangsúllyal legyen jelen a tankönyvi szövegekben (elemzé-

sekben, interpretációs példákban, életmű ismertetésekben, kortörténeti áttekintésekben, művészet-

történeti és stílustörténeti leírásokban, műfajtörténetben) általában. 

A beemelt képi anyagok váljanak interpretációs tárggyá.  

A kortárs szövegek esetében (pl. 9. évfolyam beavatója) a primer szöveghez kapcsolódjon tanköny-

vi interpretáció, feladat, kommentár, amely nem hagyja reflektálatlanul a cigány/roma reprezentáció 

kérdéskörét sem.  

Összességben és általában ne maradjon reflektálatlan a cigány/roma lexéma. Ugyanis nem az a leg-

főbb kérdésünk, hogy megjelenik-e és miféle kontextusban a cigány/roma lexéma, illetve a romák-

hoz, cigányokhoz kapcsolt tudáselem, szövegtartalom, hanem az, hogy az elbeszélés milyen pozíci-

ók mentén történik.  

Az irodalomtörténeti korpuszból (ez a kortárs irodalom esetében lényeges) ne hiányozzanak a nem-

zetközi és magyarországi cigány/roma szerzők művei – szemelvények (regények esetében) vagy 
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teljes szövegek, oly módon, hogy a szerkesztés és az értelmezés elkerülje az etnocentrizmus csapdá-

ját.   

 

Magyar nyelvtan 9-11. osztály 

 

A kisebbségi nyelvhasználat témánál legyen szó a hazai nemzetiségek nyelvéről, a többnyelvűség 

és kisebbségi–többségi nyelvhasználatról is. 

A tankönyveknek pedig legyen multikulturális szemlélete, ne csak a magyar nyelv hazai valamint a 

határon túli magyarok nyelvhasználatával foglalkozzon, ahol ez a téma releváns. 

Legyen definiált a tankönyvekben a kisebbség/nemzetiség fogalmak használata. 

Tudatosan válogatva az alkotások közül, a tankönyvekben, munkafüzetekben szövegfeldolgozások, 

mondatelemzések során alkalmanként helyt kaphatnának a hazánkban élő nemzetiségek kultúrájáról 

és hagyományairól ismeretet hordozó korpuszok, irodalmi alkotások is. 

 

Történelem 

 

A magyar történelemkönyvek témái ne csak politikatörténeti, vagy közjogi témákat tartalmazzanak. 

Ebben a kontextusban a cigányok/romák történelem tankönyvi reprezentációja különösen sérül, 

hiszen hosszú évszázadokig nem rendelkeztek semmiféle politikai képviselettel, hagyományos érte-

lemben nem államalkotó tényezők, formálisan kimaradtak a közpolitikából. A sokáig törzsi keretek 

között élő és vándorló cigány/roma közösségek történetük során többnyire a közpolitikán kívül él-

tek, élhettek, nagyobbrészt a saját törvényeik (Romanikris) szerint, ami azt is jelentette, hogy a 

politikacentrikus történelemszemlélet számára lényegében láthatatlanok maradtak. A politikatörté-

net túlsúlya miatt a cigány/roma közösségekre vonatkozó tartalmak csekély mértékben jelennek 

meg, mert a politikatörténet nézőpontján a kisebb népcsoportok eleve kívül esnek. Ez nemcsak a 

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

nemzetisége is kizárólag a magyar államiság szempontján keresztül reprezentálódik. 

A tankönyvekhez kapcsolódó munkafüzetekben legyen a cigány/roma nemzetiség történetére vo-

natkozó feladat, mely támogatná a tanulók ismereteinek elmélyítést és multikulturális nevelés meg-

valósulását. A hagyományos történelemoktatási kánon számára tehát egyrészt nem értelmezhetőek a 

cigány/roma kultúra sajátosságai, mert értékválasztásában olyan elemeket emel ki a múltból (letele-

pült életmód, államalkotó képesség, írásbeliség, nemzeti tudat stb.), amelyek nem igazán jellemzik 

a közösségeket.  

A tankönyvek láttassák meg a cigány/roma kultúra sajátosságait és belső értékeit, illetve értessék 

meg azokat. 

Érzékeltessék a cigány/roma közösség tényleges társadalmi szerepét az elmúlt évezred magyar tör-

ténetében. 

A magyarországi cigányok/romák mellett mutassák be a cigány/roma közösségek történetét nem-

zetközi viszonylatban, ami pedig nagymértékben segítené a cigányok/romák helyzetének megérté-

sét, illetve a cigány/roma diákok identitásának formálását 
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Kapjon hangsúlyosabb szerepet a társadalom és művelődéstörténet, ezáltal a cigányok/romák tan-

könyvi reprezentációja is hangsúlyosabbá válhatna, hiszen az nem kétséges, hogy a magyar történe-

lem minden korszakában a társadalom szerves és fontos részét képezték (államalkotók nem, de tár-

sadalom-alkotók igenis voltak), művelődését sokszínűen formálták (pl.: zene, irodalom és képző-

művészet).  

Mind pedagógiai, mind történettudományi szempontból érdemes lenne végig gondolni a társada-

lom- és politikatörténeti tartalom arányát, illetve a tankönyvek struktúráját is, annak érdekében, 

hogy a különböző nemzetiségek és népcsoportok története „láthatóbb” legyen a többségi társadalom 

és a cigány/roma közösségek számára is. 

 

Erkölcstan és Etika  

 

Legyen az 5-6. évfolyam kerettantervében megjelölt az etnikai, kulturális, nemzeti és vallási ki-

sebbségek identitásának erősítését elősegítő fejlesztési cél a tankönyvekben.  

Egyes etnokulturális, nemzetiségi, vallási csoportok sikeres integrációjának részletes bemutatására 

több hétköznapi forrást kellene alkalmazni. A tanulók maguk is ajánlhassanak megvitatásra híreket, 

cikkeket, tanulmányokat, videókat és műsorokat, melyek bizonyos csoportok esélyegyenlőségével 

foglalkoznak. 

 

Környezetismeret 1-3. évfolyam 

 

A tankönyvekben szereplő témakörök általában olyan információkat dolgoznak fel, melyek eseté-

ben kevésbé releváns a romológiai tartalmak beillesztése. Mindemellett vannak olyan tananyagegy-

ségek, ahol indokoltnak látjuk a cigány, roma közösségekre vonatkozó tartalmak szerepeltetését - 

mindezt oly módon, hogy közben elkerüljük a sztereotípiák erősítésének, a különbözőség hangsú-

lyozásának veszélyét. 

A társadalmi párbeszédhez, az előítéletek csökkentéséhez, egy nyitottabb társadalom kialakulásához 

kötődő fejlesztési javaslatok kevésbé ismeretközlésre, inkább tanulói aktivitást előtérbe helyező 

feladatokra vonatkoznak: 

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

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

tapasztalható dolgokra épüljenek – a sztereotípiák, előítéletek lebontására az egyik leginkább al-

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

sokkal inkább a sokszínűséget hangsúlyozzák, és vigyék közelebb a tanulókat az interkulturális 

szemlélethez.  

A tanulókat tevékenykedtető projektek, gyűjtőmunkák az ismeretek intenzívebb rögzítését segíthe-

tik, emellett ahhoz is hozzájárulnak, hogy ne izolált ismeretelemekként jelenjenek meg a tartalmak, 

hanem komplex módon, tágabb összefüggésekbe rendezve, mindezzel a szociális kompetenciákat is 

erősítve, kooperációra építve.  
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Természetismeret 5-6. évfolyam 

 

A fejlesztési javaslatokra a jelenleg használatban lévő tankönyvek esetében leginkább az "érdekes-

ségek" és a "nézz utána" típusú tankönyvrészek nyújtanak terepet, kiegészítve ezeket a beemelt té-

mához illeszkedő munkafüzet-feladatokkal.  

A feladatok során a megjelenített nemzetiségi, ezen belül is a cigány/roma nemzetiségre, közössé-

gekre vonatkozó tartalmak egyrészt a tanulók által a közvetlen valóságban megtapasztalható dol-

gokra épüljenek – mint az előzőekben is említettük, a sztereotípiák, előítéletek mérséklésére az 

egyik leginkább alkalmas módszer ez lehet –, másrészt ezek ne a különbözőségre (és ezáltal az op-

pozícióra), hanem sokkal inkább a sokszínűségre helyezzék a hangsúlyt, és vigyék közelebb a tanu-

lókat az interkulturális szemlélethez. 

A tevékenykedtető projektek, gyűjtőmunkák az ismeretek erősebb rögzítését segíthetik, s emellett 

ahhoz is hozzájárulnak, hogy ne elkülönült ismeretelemekként jelenjenek meg ezek a tartalmak, 

hanem komplex módon, tágabb összefüggésekbe rendezetten, s ezáltal a szociális kompetenciákat is 

erősítve, s a kooperációra építve.  

A fejlesztési lehetőségek közül kiemeljük azt a tananyagegységet, mely számos lehetőséget rejt: az 

„Ismerjük meg lakóhelyünket!” tartalmú tananyag projektként való feldolgozása során többek kö-

zött a lakosság nemzetiségi összetétele is szempontként szerepelhet, ugyanígy a helyi hagyomá-

nyosnak tekintett mesterségek, köztük a cigány, roma közösségek hagyományosnak tekintett mes-

terségei is a feldolgozás tematikus szála lehet. 

 

Földrajz 5-10. osztály 

 

A tananyag számos ponton kínálna arra elvi lehetőséget, hogy a nemzetiségekkel, jelen esetben fó-

kuszáltan a cigány, roma népességgel kapcsolatos ismeretek megjelenjenek a tankönyvekben. Így 

például: 

 

A 7. évfolyamon 

 A nemzetközi szervezetek tevékenységével kapcsolatban az ENSz kisebbségvédelmi tevé-

kenysége 

 A civil szervezetekkel kapcsolatban a kisebbségek szerveződései 

 Eurázsia népeinek nyelvcsaládjai kapcsán 

 India földrajzánál a roma, cigány népesség őshazájának kérdése 

A 9. évfolyamon 

 Államok, nyelvek, vallások, nyelvcsaládok 

 Település-földrajzi ismeretek, lakóhelyünk földrajza 

 Városszerkezettel kapcsolatban a hazai jellegzetességek, Budapest városszerkezeti övezetei, 

slumosodás 

 Demográfia, korszerkezet, hazai népesség és cigány, roma népesség sajátosságai 

A 10. évfolyamon 
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 Társadalmi egyenlőtlenségek, cigányság 

 Az Európai Unió, nemzetiségek helyzete, roma, cigány népesség az EU-ban 

 Európa országainak földrajza kapcsán az egyes országok népesség összetétele, magyarok a 

határon túl, romák, cigányok Európa országaiban 

 Magyarország nemzetiségei 

 Magyarország népesedési folyamatai, a roma, cigány népesség sajátos helyzete 

 Magyarország településhálózata, aprófalvak, romák 

 Magyarország foglalkoztatási helyzete – roma problematika 

 Térszerkezetei egyenlőtlenségek, regionális különbségek – roma népesség földrajzi elhe-

lyezkedése és összefüggései 

 Budapest városszerkezete, slumosodás, roma, cigány népesség szegregációja 

 Lakóhelyünk földrajza – nemzetiségek 

 USA nagyvárosok szerkezete – hazai párhuzamok 

 

Hangsúlyozzuk, ezek elvi lehetőségek. Köztük vannak olyan fejlesztési feladatok és tananyag he-

lyek, ahol mindenképpen indokolt a kapcsolódó nemzetiségi tartalmak beépítése, megjelenítése a 

tankönyvek megfelelő helyein. Így például nehezen képzelhető el hazánk népesség-összetételének 

tárgyalása, ha ott szó sem esik az államalkotó tényezőkként is elismert 13 hazai nemzetiségről, ez-

zel szemben, mint több könyv is teszi, egy homogén nemzetállam képét rajzolja meg a tankönyv. 

Vagy amikor hazánk földrajzának tárgyalásakor a lakóhely környékének földrajzi adottságait tanul-

ják – általában projektmunka keretében –, nehezen indokolható, hogy a szempontok közé miért nem 

kerülnek be a lakóhely környékének jellemző nemzetiségei. 

A tankönyvekbe építendő cigány/roma tananyagtartalmakra vonatkozó javaslatok megfogalmazásá-

nál nagyon fontos szempont – s ez más tantárgyi területeknél is hasonlóképpen megfontolandó – a 

tananyagnak a máris meglévő nagysága. A földrajz esetében a néhány évtizede megfigyelhető 

óraszámcsökkenés és közben a tananyag folyamatos bővülése azt eredményezi, hogy nehezen, vagy 

egyáltalán nem lehet az óratervnek megfelelően a tanulókkal elsajátíttatni, de feldolgozni sem a 

tananyagot. Ezért annak további elemekkel való kibővítése a tanártársadalom ellenállását válthatja 

ki, s úgy képzelhető el, ha ennek megfelelően más tartalmi elemekkel csökkentik a teljes tananya-

got. 

A tankönyvek tartalmát elemezve számos helyen kínálkozik lehetőség a roma/cigány népességre 

vonatkozó ismeretek megjelenítésére, azonban ezek jelentős része kissé erőltetettnek tűnik. Olyan 

anyagrészeknél, amelyek általános ismereteket dolgoznak fel, teljesen felesleges ad hoc rátérni hir-

telen valamely cigány tartalomra. Véleményünk szerint ez csak a megbélyegzést, kirekesztést erősí-

tené. Más témaköröknél, ha nem is ennyire magától értetődő, de volna arra lehetőség, hogy az álta-

lános társadalmi-gazdasági folyamatok tárgyalása során a kapcsolódó hazai vonatkozásokat, nem 

egyszer a cigány/roma népesség sajátos hazai jellemzőire vonatkozó ismereteket beépítsen a tan-

könyv, rámutasson a hazai párhuzamosságokra.  

Különösen az olyan tankönyvek esetében, amelyek egy-egy társadalmi-gazdasági problémát mélyen 

tárgyalnak, esetlegesen a hagyományos földrajzi kánonba tartozó ismeretek mellett elmennek a te-

lepülésszociológia, szociológia határterületei felé, összefüggéseket láttatnak, tanulói gondolkodást 

serkentenek, mélyebb háttértudást és összefüggésrendszert kínálnak, egyes javasolt tartalmakat, 
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(amelyek hasonlóképpen árnyalt, a társadalmi-gazdasági összefüggéseket igénylő, érzékeny megkö-

zelítést feltételeznek), ha nem is szükségszerűen, de elképzelhetően be lehetne építeni a tankönyvi 

szövegekbe. 

 

Olyan szöveghelyeken, ahol be lehetne építeni utalásokat a cigány/roma népességre vonatkozóan, 

figyelni kell arra is, hogy ezek milyen konnotációban jelennek meg, milyen tartalmakat közvetíte-

nek. Magyarország földrajzának tanításkor, az erre vonatkozó szövegegységeknél pl. kínálkozik a 

lehetőség, hogy amikor aprófalvakról, regionális fejlettség különbségeiről, vagy a népesség iskolá-

zottságáról, demográfiai helyzetéről, a foglalkoztatottság alakulásáról esik szó, az oda vonatkozó 

információk kitérjenek a romák, cigányok helyzetére, problematikájára is. Félő azonban, hogy ez a 

sztereotipizálás felé vezetne, hiszen óhatatlanul a cigány/roma lexéma a munkanélküliség, iskolá-

zatlanság, szegénység, fejletlenség, sok gyerek szövegösszefüggésben kerülne elő. Gyaníthatóan 

egyrészt nem elégséges a tankönyvi hely ahhoz, hogy az egyes témaköröket a maguk árnyaltságá-

ban megjeleníthessük, érzékeltetve a cigány népesség heterogenitását, azt hogy bár a fenti társadal-

mi jellemzők nagyobb részükre igazak, vannak a többségi átlagtól eltérő mutatókkal rendelkező 

képviselőik is, illetve ennek az ok-okozati összefüggéseire is rávilágítsunk. Ebből a komplex meg-

közelítésből kiragadva a sztereotip gondolatok és közlések hibáiba eshetünk. 

 

Ének-zene  

 

Nagyon jó lenne, ha a cigány zenék, népdalok a saját közösség előadóitól is megjelennének a tan-

könyvekben, akár a tankönyvekhez mellékelt hanganyagon (autentikus előadókkal). 

Sokkal több cigány/roma mondóka, gyermekdal, népdal, ismeret, kép, zene, felvétel elhelyezésére 

lenne szükség. 

Több példaképül szolgáló zenei tehetség életútjának megismerése szerepelhetne a tankönyvekben. 

 

 

Vizuális kultúra  

A nemzetiségek sokszínűsége, valamint a cigány/roma népi hagyomány jelenjen meg a tanköny-

vekben. 

Hangsúlyozni kellene a népi kultúra értékeit, a valóság, és a művészet kapcsolatát, valamint idomu-

lását a tanulói Én-hez. 

A mintaadásban a diákok alkotásait kellene inkább előtérbe helyezni (ezek ugyanis érthetőbbek, 

megoldásaik megfoghatóbbak, megvalósíthatóbbak az átlag diák számára), mint a képzőművészek 

alkotásait.  

Több kortárs tanulói alkotás kellene a könyvekben, és itt főleg az alsó tagozatos könyvekre gondo-

lunk.  

A könyvek legyenek kevésbé zsúfoltak, nagyobb betűvel szedettek, és tagoltabbak – rövidebb szö-

vegrészekkel jobban lehet dolgozni (kiemelés, aláhúzás, jegyzetelés).  
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A könyvek felépítése tegye lehetővé a művészetkritikai/társadalomkritikai szemléletmódot, vala-

mint a lokális művészeten keresztül az érzékenység elsajátítását.  

Jelenjen meg az egy-egy adott régióra jellemző kulturális érték a tankönyvekben, ami lehetővé ten-

né a soknemzetiségű társadalom bemutatását.  

Kerüljön a saját megélt tapasztalat előtérbe.  

 

Szakiskolai tankönyvek 

 

Társadalomismeret tantárgyból jelenleg három alkalommal jelenik meg szinte szó szerinti ismétlés-

sel a rendszerváltás utáni helyzet. Javasoljuk, hogy kerüljön ki az ismétlés a szövegből. 

A 10. osztályos tankönyv A cigányok (romák) helyzete című tananyagegységét javasoljuk átemelni 

9. osztályba, ahol az a nemzetiségek témakörbe jobban beleillene. 

A multimédiás taneszközök legyenek hozzáférhetők az interneten, és az intézményekben is. 

Javasoljuk a cigányokról/romákról szóló ismeretek megfelelő kontextusban való megjelenítését. 

Ezzel elkerülhető, hogy a megjelenített tananyagtartalom félreérthető, félremagyarázhatóvá váljon. 

 

III. A PEDAGÓGUSKÉPZÉS 

 

A tananyagtartalmak interpretálása a tanórákon a tanár felelőssége, ezért különösen fontos, hogy a 

tanárképzésből az iskolákba felkészült, a témára érzékeny, elhivatott pedagógusok kerüljenek. 

A folyton változó tanárképzési rendszer átvizsgálása szükséges abból a szempontból, hogy a képzé-

si rendszer minden szintjén jelenjenek meg azok az alapismeretek, amelyek feltétlenül szükségesek 

a magyarországi nemzetiségek így a cigányok/romák megismeréséhez is. 

Szükségesnek gondoljuk továbbá minden pedagógus érzékenyítését, az attitűdformálást, az interkul-

turális és inkluzív szemlélet kialakítását. Kutatások igazolják, hogy a különböző hátterű tanulók 

számára a befogadó attitűddel rendelkező pedagógusok képesek sikeresen közvetíteni azt a kulturá-

lis sokszínűséget értékként, amely az osztálytermi és társadalmi viszonyokat jellemzi. 

Javasoljuk az első szinten a tanárképzés, a következő szinten a továbbképzési rendszer átgondolá-

sát, s ezzel párhuzamosan a gyakorló iskolai rendszer újraértelmezését is. A tanárképzés különböző 

képzési szintjein és formáiban megjelenő nemzetiségi tartalmak vonatkozásában vannak felsőokta-

tási kezdeményezések, sikeres gyakorlatok. Ezek összegyűjtése, horizontális szinten történő meg-

osztása az első lépések egyike lehet a tanárképzés tématerületünkön történő megújításának. Ettől 

azonban csak hosszabb távon várhatunk eredményeket. Még ha kívánatos is e területen a hosszabb 

távú fejlesztés megkezdése, nem kerülhető meg az azonnali beavatkozás, segítségnyújtás a napi 

gyakorlatban dolgozó pedagógusok számára. Ehhez javasolt kialakítani olyan képzési, ismeretszer-

zési formákat, melyek gyorsan, könnyen és folyamatosan elérhetők számukra. Tantestületi rövid 

képzések és a témát sokoldalúan körbejáró honlap fejlesztése, működtetése hasznos lehet. 
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Összegzés 

 

Az OFI megbízásából a PTE által elvégzett tankönyvelemzés alapján elmondható, hogy többféle 

fejlesztési feladatot szükséges ahhoz elvégezni, hogy a cigány/roma nemzetiségi tartalom a közne-

velésben kellő "súllyal" szerepeljen. 

A feladatok egy része a szakpolitika szintjét érinti, úgymint a NAT és kerettantervek összhangjának 

megteremtése vagy az egységes szóhasználat a vizsgált tématerület vonatkozásában. 

A fejlesztéseknek továbbá érintenie kell a tanárképzés különböző szegmenseit, hogy nyitott szemlé-

letű és felkészült pedagógusok értékként közvetíthessék a cigányságra vonatkozó ismereteket. 

A kutatás tárgyát jelentő tananyaghordozókra vonatkozóan munkacsoportunk részletes helyzet-

elemzésre támaszkodva állapította meg, hogy a cigány nemzetiséggel kapcsolatos tartalmak megje-

lenítése nem csak a lehetőségek kiaknázásában maradt el a várttól, hanem esetenként félreértelmez-

hető vagy negatív képet sugall a hazai cigányságról. Munkacsoportunk megfontolásra javasolja azt 

a sokféle ajánlását, melyeket a különböző tantárgyak tananyaghordozóival kapcsolatosan tett. 

Ígéretes az a kezdeményezés, amelynek első lépései sorába illeszkedik a tananyaghordozókat gór-

cső alá vevő kutatásunk. Láthatóvá vált, hogy szükség volt a tankönyvek cigány/roma nemzetiségi 

tartalmak szerinti áttekintésére, a hiányosságok feltárására.  

A következő időszak fontos kérdése, hogy a sokrétűen megfogalmazott fejlesztési javaslatok men-

tén milyen módon sikerül mihamarabb olyan valóságos megoldásokat találni, amelyek egyaránt 

elégedettséget hoznak az iskolahasználóknak épp úgy, mint a nevelési-tanítási folyamatban részt 

vevő minden – akár többségi, akár kisebbségi – szereplőnek. 


