
Tételmondatok 

roma nemzetiségi szempontok a tananyagfejlesztéshez  

 

 

 

néhány bevezető gondolat: Ha a roma gyerekek oktatásáról beszélünk, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a rendkívüli mértékben árulkodó sikertelenséget. Ez akkor is így van, ha az 
iskolai sikertelenség mögött nagyon gyakran más természetű problémák húzódnak meg (az 

éhezés, vagy a megfelelő ruházat nélküliség problémáját nem az iskola feladata megoldani, 
stb.).  

- Ugyanakkor tudatában kell lennünk, hogy a siker záloga a szülői ház, az iskola és a 

környezet harmonikus, egy irányba mutató értékrendszerű együttműködése.  
Rövidtávon lehet sikeresen a szülői ház ellen nevelni, de hosszú távon beláthatatlan 

személyiségzavarokat tud okozni az erőszakos asszimilációs nyomás, ami azt jelenti, 
hogy a társadalommal fizettetjük meg felkészületlenségünket és érzéketlenségünket… 

- A romák értékrendjében a gyermek van a középpontban, nagyon gyakran a gyermek 

fejlődése hoz nagy változásokat a család életébe is – tehát a pedagógus nyugodtan 
tekintheti munkáját és erőfeszítését változtató értékűnek, amelyet könnyebb lesz 

elérnie, ha szövetségesnek nyeri meg a családot, különösképpen az édesanyákat. 
- Az oktatási kánonban a nemzetiségi gyermekeknek is – köztük a romáknak – 

vállalható énképet kell kapnia az iskolában, az iskolarendszerben. Látnia kell a múlt 

összefonódó sorsaiból a jövőt is a maga számára, és meg kell találnia a sikeres 
érvényesülést. Ebben vannak a legnagyobb hiányaink, ezt tudhatná új szemléletével 

segíteni az új tankönyvek sora. 
- „Nem vagyunk a vesztesek népe” – ennek a szellemnek kell érvényesülnie minden 

oktatási anyagból és metódusból. Ha ezt érvényesíteni tudjuk, a legtöbbet tehetjük 

azért, hogy a tradicionális és a modern sikeresen ötvöződjön, és a tanítványunk győzni 
tudjon minden körülmények között. 

- A gyerekek saját maguk is részt vállalhatnak településük, városrészük történetének 
feltárásában, ha együtt kutatják pl. a kisebbségek, köztük a romák helyi történetét, 
szakmai tudásuk érvényesülését, szokásaikat, az előző generációk megélhetési 

módjait, szakmáit, munkakultúráját, stb. Kipróbálhatják, milyen nehéz munka volt a 
vályogvetés, az aratás, a kapálás, stb. – ezáltal a természethez való viszonyuk is 

alakulhat. 
 
 

*** 
 

1. A történelemoktatásban és az ehhez kapcsolódó dokumentumokban hangsúlyosan 
szerepeltetni kell a romák és magyarok több évszázados együttélésének és 
együttműködésének történetét. A korabeli hagyományos roma foglalkozásokat 

rangjukon kell értékelni és hangsúlyozni, hogy a romák a tudásuk alapján kaptak 
kiváltságokat a különböző uralkodóktól, Zsigmond királytól Rákóczi Ferencig… 

Az együttműködés, egymásrautaltság történelmi példáit a megfelelő időszakoknál 
történelmi dokumentumokkal alátámasztva lehetne tanítani: pl. Zsigmond (1422) 
útlevele László vajda és népe számára, II. Ulászló Salvus Condoctusa (1496) Bolgár 

Tamás vajda és népe számára, I. Ferdinánd (1552) a szamosújvári cigányok 
adómentességéről, stb.  

 



Ehhez segítséget nyújthat a Mezey-Pomogyi-Tauber féle A cigánykérdés 

dokumentumokban című kötet és a Historia Romani – Roma történelem (Romédia 
Alapítvány: Bársony János-Daróczi Ágnes-Gábor Péter készítette) című 6 részes 

oktatófilm sorozat, benne Zsigmond és Izabella kiváltságokat adományozó 
rendelkezései. 
 

2. A romák indiai származása kapcsán hangsúlyozni kell, hogy egy 7 ezer éves 
kultúrából érkeztek, (lásd fémműves és a tűzfegyverek használatának ismerete, pl. 

ágyú!) és a népvándorlások szokásos útvonalán. Hogy rokonságuk az indo-árja 
népekkel pl. nyelvük szerkezetéből is jól látszik, a romani máig közelebb áll a 
szankszrithoz, mint pl. a latin, az angol vagy az orosz nyelv, amelyekkel mind-mind 

rokonságban van. Az a tény, hogy a romani-ban nincsenek arab vagy török 
jövevényszavak, bizonyítják, hogy az iszlám hadak betörése elől menekültek. 

 
3. Az otthon használt nyelv és a többnyelvűség előnyeinek hangsúlyozása legyen a része 

már az alsós tananyagnak, értékként felmutatva „ahány nyelvet tudsz, annyi ember 

vagy”. 
 

4. Az irodalomoktatásban kapjanak helyet már alsó tagozatban is olyan eredetmondák és 
mesék, amelyek jól reprezentálják a romák világról alkotott filozófiáját, sajátos 
gondolkodásmódját: pl. A Nap és Hold története, Hogyan lett az ember, Valaha 

madarak voltunk, stb., A teknősbéka története, stb. (In: Vrana mámi mesél, Sulinova 
Kiadó, 2004) 
 

5. A felső tagozatos irodalomoktatásban neves roma írók, költők legszínvonalasabb 
munkáit is tanítani kell. Pl: Bari Károly Petőfiről írott verse, vagy a „Szeptember 
végén” című Petőfi vers megszólaltatása cigány nyelven olyan többletet adhat 

tudásban és szemléletben, amely segít megértetni, mit értünk: kettős identitás alatt. 
 

6. A polgárosodás története és a technológia fejlődése fejezetben hangsúlyosan ki kell 
térni a könyvnyomtatás jelentőségére. Az általános műveltség és a szakmai műveltség 

átalakulásának folyamatára, az iskolarendszer kiépülésére – illetve a romák 
kimaradására ebből a folyamatból. Példaként fel lehet hozni Székesfehérvár 1931-es 

levelezését, akik még ekkor sem tettek eleget kötelezettségüknek, hogy az általános és 
kötelező népoktatást a romákra is kiterjesszék, sem termet, sem fűtést nem találtak, 
hogy a roma gyerekek iskolába járhassanak.  
 

 

7. Rendkívül fontos megtanítani, hogy a történelem nem pusztán uralkodók, csaták és 

háborúk, fontos események egymásutánisága, de a narratíva kialakítása és elfogadása 
is. Hogy ebben a folyamatban a technológiai fejlődésnek is meghatározó szerepe van. 

Hogy a modernitás eszközök és technológiák terén bekövetkező változása hogyan 
okoz társadalmi szerkezeti változásokat, stb. A romák kiváltsága és lemaradása 
ugyanebben a modernitás-technológia-társadalmi változások gondolatkörben lesz 

érthető, ha rávilágítunk a tudásátadás hagyományos módjának elavulására.  
 

 



8. Fontos hangsúlyozni a roma hősök és egyszerű emberek részvételét a 

szabadságharcokban és az országépítésben. Hasznos lenne, ha ebben az indirekt képi 
ábrázolást is segítségül hívnánk (pl. Pesti srácok az ’56-os forradalomban és mellette 

pl. Dilinkó Gábor, Bizsu portréja vagy Dandos Gyuláé, a lakótelepek, az utak építői,  
stb.). között – a Koportos vagy a Csépló Gyuri című filmekből kitűnő fotók 
kérhetőek.) 

 
 

9. A kirándulásokat, a gyermekek saját gyűjtéseit felhasználó feladatokat kell adni a 
hagyományos cigány szakmák és a romák munkája által is épített környezet 
tudatosítására. Érdemes tudatosítani a roma muzsikusok szerepét a csatákban és 

békében, a nemzeti ellenállásban, a nemzeti zene kialakulásában, stb. vagy pl. egy 
hagyományos falusi portán milyen sok különféle eszköz található, amely az ő 

munkájuk nyomán került-kerülhetett oda. Alsó tagozatban jól használható a 
„Mihaszna mese” című írás, amelyhez hasonlót lehetne íratni a gyermekekkel is, az 
együttműködésről, az egymásrautaltságról.  

 
 

10. A tankönyvírók segítségére kell sietni megfelelő szakmai anyagokkal és az oktatásban 
is használható segédanyagok rendelkezésre bocsátásáról is gondoskodni kell.  
Valamint nem lehet tovább halogatni, hogy a roma történelmet kutató tudományos 

műhelyek kapjanak forrásokat munkájukhoz. 
 

 
 

11. Az egymáshoz való alkalmazkodást, mint az egyik legősibb roma szokást (lásd: külső 

és belső béke) és István király intelmeit együtt kellene megtanítani, azzal, hogy 
mindkettőből kötelezettségek származnak, felelősség vállalás önmagunk, valamint 

szűkebb és tágabb közösségünkkel szemben. 
 
 

12. Ahhoz, hogy az oktatásban kánonná válhasson a romákkal kapcsolatos szemlélet, 
ahhoz ezeket a közmegegyezéseket ki kell munkálni vitákban, előadásokban, 

párbeszédben, kommunikációs és tudományos folyamatokban. Ehhez azonban 
forrásokra van szükség. A Romano Instituto itt közreadott javaslatai a tételmondatokra 
ennek a folyamatnak a kezdeményezését szolgálják. 
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