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Amindennapi megélhetési és la-
káskörülmények sem motiválják a
családot, hogy a gyermek rendsze-

resen iskolába járjon, az ehhez szükséges
ruházat, buszbérlet, tankönyv megteremté-
se igen nagy gondot jelent. Ezen a helyze-
ten némileg változtatnak azok a roma cél-
programok, amelyek számukra különféle
szociális munkalehetőséget teremtenek.
Sajnos ez még csak az itt élő roma népes-
ség 5–10 százalékát érinti.

Régiónkban a több száz általános iskola
közül csupán három-négyben oktatják, ne-
velik átfogó komplex programmal, segítik
szociálisan, erősítik identitásukban a roma
gyerekeket, hogy azok  befejezzék az álta-
lános iskolát és középfokú képzésben
szakmunkás vagy szakközépiskolai kép-
zésbe kerüljenek.

A programra jellemző, hogy a roma fia-
talok nevelése-oktatása számunkra csak
együtt képzelhető el a nem roma fiataloké-
val. Természetesen az ilyen irányultságú
iskolánkban kimondva vagy kimondat-
lanul mindig is a roma fiatalok lesznek 
többségben.

Intézményünk, a Don Bosco Szakképző
és Általános Iskola 1988-tól indította a
szociális és szocializációs terhekkel küzdő
halmozottan hátrányos helyzetű és cigány
fiatalok segítését célzó programját, mely
a már-már társadalomellenes magatartásig
sodródó rétegek számára ad  esélyt a vég-
leges lemaradás helyett egy jobb életvitel
megalapozásához.

A hozzánk érkező fiatalok 13–26 év kö-
zöttiek, akiknek egy része nem fejezte be a
8. osztályt, más része a szakmunkásképző-
be felvételt nyert, de onnan magatartási és
tanulmányi okok miatt hamar lemorzsoló-
dott, kihullott (vagy gyermekvédelemből
került haza).

A program keretében megvalósult álta-
lános iskolai képzésben a fiatalok sikere-
sen elvégzik az általános iskolát és az erre
alapozott szakmai képzésben szakmát sze-
reznek, mely a felnőtt életük kezdő lépése-
ihez elengedhetetlen.

Programunk speciális nevelési-oktatási
módszereivel ma már országos érdeklődés-
re is szert tettünk, növendékeink között
több olyan fiatal van, aki Budapestről, az

A halmozottan hátrányos helyzetű és
cigány fiatalok nevelése – oktatása 

– szakképzése 
A kazincbarcikai Don Bosco Szakképző és Általános Iskola

modellje

Az északkelet-magyarországi régióban jelentős számú roma 
kisebbség él, az összlakosság 17 százaléka. Közismert ilyen

szempontból Ózd és térsége, Kazincbarcika környéke, valamint a
környező települések, Edelény, Szendrő, Miskolc, illetve 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes területei. A jelenlegi
népszaporulatot tekintve  pedig kiugró a roma gyermekek

születésének aránya, hiszen minden harmadik újszülött roma. A
gyermekek sorsát alapvetően meghatározza a szülők szociális,

kulturális és morális helyzete. A roma családok legtöbbje alulképzett
és alapiskolai végzettséggel sem rendelkezik. Így elsőként szorulnak ki

a munkaerőpiacról.
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Alföldről vagy más tájakról jár iskolánkba.
A program működése-működtetése tár-

sadalmi környezetünk mai állapota alapján
hosszú távon indokolt.

A hagyományos iskolarendszerben ezek
a túlkoros halmozottan hátrányos helyze-
tű, veszélyeztetett fiatalok nem képesek le-
küzdeni szocializációs hátrányaikat.

Az érintett családok szocializációs funk-
ciójukat továbbra is öröklődően hiányosan
látják el, ezért e réteg újratermelődik.

Nevelési programunkban az első és a
legfontosabb feladat az volt, hogy a más
iskolából különféle okok miatt (legtöbb-
ször nem a képesség hiánya miatt) kisod-
ródott, lemorzsolódott fiatalok számára
egy olyan „roma iskolát” mutassunk meg,
ahol ők a legfontosabbak és a nevelőkkel
szorosan együttműködve javíthatunk hely-
zetükön.

Nevelőink munka-
köri feladata a csalá-
dok belső életének,
szokásainak, hagyo-
mányainak megisme-
rése, az értékrendek
összehangolása is.

Belülről ismerem a
cigány családok hely-
zetét és azt tapaszta-
lom, hogy azokban a
családokban, ahol már
a szülők is elvégezték a 7–8. osztályt, és ke-
reskedéssel vagy más cigány kismesterség-
gel foglalkoznak, ott megjelenik a halvány
igény arra, hogy gyermekük középfokú ok-
tatásban részt vegyen és érettségizzen.

A kereskedő cigány családok jelenleg a
tulajdonukat képező teherautót sem tudják
vezetni, mivel általános iskolai végzettség
hiányában jogosítványt sem szerezhetnek
(bérelt gépkocsivezető). Ők tehát legna-
gyobb elérendő célnak a jogosítvány meg-
szerzését tekintik, és ez munkájukhoz a
felemelkedés lehetőségét is adja. Kissé hu-
morosan azt szoktuk mondani, hogy a ci-
gány fiataloknál a jogosítvány megszerzé-
se „egyetemi diploma” értékével bír.

Nagy gond, hogy az óvodák, általános
iskolák jó része a „normál gyerekek” ne-
velésére állt be, így a roma fiatalok alig

jutnak túl az 5–6. osztályon. Ez a maga-
tartás azután devianciával, szembenállás-
sal párosul. A roma fiatalok érettségihez
juttatásának záloga a másságukat felválla-
ló általános iskolai és szakiskolai képzés.

Legyen fontos a nevelő számára az, ami
a gyermeknek is fontos és értékes.

Erre az alapra építkezve olyan belső is-
kolai életet valósítottunk meg, amelynek
jó légkörében helyet kap a közös játék, az
önálló életre való felkészülés, a tanulmá-
nyi hiánypótlás és a tehetséggondozás.
Csak a régi iskolai kudarcok legyőzésével,
sikerélmény-szerzéssel és erősödő önbiza-
lommal lehet együttműködő munkát várni
a roma fiataloktól és sorstársaiktól.

Ehhez szükséges a „normál” diplomát
szerzett nevelők-oktatók további gyarapí-
tása egy multikulturális iskolában.

Ha hivatalos kiér-
tesítéssel akarunk
szülői értekezletet
összehívni, az nem
lehetséges, de ha
összekötjük a csalá-
dok számára is elfo-
gadható program-
mal, akkor biztosabb
eredményre számít-
hatunk.

Tapasztalataink
szerint eredményes-

ségünkben nagyban közrejátszik az iskola
kollégiuma, amely a szocializáláson túl
jelentős segítséget nyújt a tehetséggondo-
záshoz is. 

Ebben a kollégiumban nemcsak a távo-
labb lakó tanulók kaphatnak elhelyezést,
segítséget, hanem a helyben lakók is. Ez a
régióban az egyetlen kollégium, amelyik
szükség esetén hétvégeken is nyitva tart.

Programunkban a 400 résztvevő tanuló-
ból közel 300 cigány.

Kiemelt szerepet szánunk a nevelőmun-
kának, a kapcsolatteremtésnek, a nemzeti
etnikai sajátosság megismerésének, elfo-
gadásának és alkalmazásának. Tudatosan
törekszünk arra, hogy olyan nevelők élje-
nek együtt a gyerekekkel játékban és tanu-
lásban, akik ismerik és szeretik őket.

Nevelési programunk lényege olyan

Nagy gond, hogy az óvodák, álta-
lános iskolák jó része a „normál

gyerekek” nevelésére állt be, így a
roma fiatalok alig jutnak túl az
5–6. osztályon. Ez a magatrtás
azután devianciával, szemben-

állással párosul. A roma fiatalok
érettségihez juttatásának záloga
a másságukat felvállaló általános

iskolai és szakiskolai képzés.



légkör, miliő kialakítása, amibe szívesen
jön a gyerek, jól érzi magát és kapcsolato-
kat tud teremteni társaival és nevelőivel.

Tíz év után már könnyebb, hiszen egy-
egy családból több testvér is  megismerte
iskolánkat, szereztek szakmát vagy szak-
középiskolai érettségi bizonyítványt.

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk ön-
ként érkező gyerekek élethelyzetét, családi
körülményeit megismerjük.

Arra törekszünk, hogy felismerjük a ci-
gánygyerekekben azt az értéket-kötődést,
amelyre építeni lehet a későbbiek során.

Iskolánkban beillesztő program műkö-
dik, ami a gólyatábortól a játékokon és a
szakkörökön vezet át a jó kapcsolatte-
remtésig.

Ózdtól Szendrőládig mintegy 20 köz-
ségből fogadjuk a cigány fiatalokat szak-
képzésre. Komoly figyelmet kell fordíta-
nunk arra, hogy a korábbi kudarcélménye-
ket leküzdjük, önbizalmukat, hitüket erő-
sítsük.

Úgy érzem, ma elmondható, hogy az itt-
lévő közel 300 cigány fiatal büszke ci-
gányságára, és jó kapcsolata van a többi fi-
atallal is.

Az iskolába érkező fiatalok nagy része
reményvesztett, cinikus, deviáns magatar-
tású, családi és szociális háttérproblémák-
kal, értékzavarokkal terhelt. Az általános
társadalmi tendenciáktól eltérően isko-
lánkban emelkedik a tanulólétszám és
ezen belül is a roma etnikai csoportból
származó fiatalok részaránya.

A legfőbb nehézségek: a tanulók csalá-
di helyzete „túlélési stratégiára” szervező-
dik (családi pótlékból, tanulmányi támo-
gatásokból, stb. él a család egésze); lakás-
viszonyaik kedvezőtlenek (cs-lakás, putri,
de vannak pozitív példák is); az önkor-
mányzatok pénzügyi nehézségeik miatt
nem képesek hatékonyan segíteni a tanu-
lók anyagi gondjait.

Figyelembe veendő továbbá a cigány fi-
atalok sajátos elkülönüléséből, helyzetéből
eredő fokozott érzékenység, amely türel-
mesebb formákat igényel mindenféle ne-
velési hatásrendszertől.

A cigány fiatalok esetében kedvezőbb
hatás érhető el kisebb csoportokban, ked-

vező iskolai légkörben, gyakorlatias,
szemléltető módszerekkel, perspektivikus
nevelési célokkal (több iskolafokozat
együttes működtetésével).

A működés során felhalmozódott ta-
pasztalataink:

A hagyományos nevelési módszerek
nem elégségesek a halmozottan hátrányos
helyzetű sérült lelkű fiatalok neveléséhez,
előtérbe kerülnek a speciális, ezért ráfordí-
tás-igényesebb nevelési módszerek.

A nevelési módszerek differenciálása
nem helyettesíti a képzéshez szükséges
feltételrendszert.

A munkaerő-piaci helyzet tovább diffe-
renciálódott, a hagyományos ipari munka-
helyek tovább szűkültek, aprózódtak, mo-
bilabb szakmai képzettséget kívánnak,
újabb szakmamezők bekapcsolása is szük-
séges.

A szakmunkások elhelyezkedési esélye
a képzettség színvonala és a gyakorlottság
mellett egyre inkább függ az általános mű-
veltség színvonalától.

A szakmai gyakorlatot továbbfejleszte-
ni, a vállalkozásszerű önállóság elsajátítá-
sát segíteni kell, hogy az elhelyezkedési
esélyek javuljanak.

A szocializációs problémák a hagyomá-
nyos családi, iskolai feltételek között újra-
termelődnek, hagyománnyá válnak.

Az állami támogatási rendszer tovább
szűkült, az önkormányzati lehetőségek alap-
jai nem teremtődtek meg, nem képes finan-
szírozni sem a családok szociális helyzeté-
nek javítását, sem az iskolák működését.

A cél meghatározása
Cél a szakmai oktatás és képzés színvo-

nalának oly mértékű fejlesztése, hogy az
felölelje a szakmai képzés megalapozását,
a képzésben való részvételt és a szakmun-
kásvizsgát, továbbá az első munkahelyen
való beilleszkedési gyakorlási feladatokat,
illetve munkahelyteremtő feladatot is.

Fejleszteni, tökéletesíteni kell az iskola ne-
velési elveinek és a modern pedagógia tudo-
mányos eredményeinek alkalmazását a sérült,
halmozottan hátrányos helyzetű, szocializáci-
ós hátrányokkal terhelt fiatalok csoportjára.
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A nehézsorsú, sérült lelkű, közösségi
munkára, tanulásra, erkölcsi, intellektuális
teljesítményekre képtelen, gyakran devi-
áns viselkedésű fiatalokból dinamikus tel-
jesítményekre, további testi és szellemi
munkára alkalmas szakképzésre, szakmai
munkára, felnőtt munkás életre alkalmas,
hitéletben, erkölcsben szilárd jellemű fia-
talok váljanak. Ennek érdekében a nevelői
alkalmazottak igényes fejlesztése, pszi-
chológus, szociális munkás beállítása, a
nevelők napi munkájában a gyerekekkel
való közös élményszerzés (szakkörök,
népdal-tánckultúra, mozgáskultúra, mun-
kafoglalkozások, hitéleti élmények)
elengedhetetlen.

Nevelési-oktatási rendszerünknek az
előbbi kihívásokra kellett választ adnia: a
másság elfogadása, az előítéletek leküzdé-
se; beilleszkedési, szocializációs problé-
mák leküzdése; szociális segítségadás; ta-
nulmányi szintrehozás, hiánypótlás; a
rendszeres munka és tanulás elfogadtatá-
sa; az önbizalom-erősítés és sikerélmény-
hez juttatás; szakmatanulásra való előké-
szítés; gyakorlatorientált szakképzés.

Továbbá mindazok számára, akik a fen-
tieket eredményesen végezték, szakközép-
iskolai képzés.

12 éves fejlesztés eredményeképpen a
jelenlegi oktatási-képzési tevékenység ál-
talános iskolai felzárkóztatásból, általános
iskolai nevelés tanításból, pályaorientáló
előkészítésből, OSZJ szerinti szakképzés-
ből, szakközépiskolai képzésből, a végzett
tanulók számára inkubátor-rendszerből,
valamint kollégiumi ellátásból és nevelés-
ből, önálló életre felkészítésből áll.

Feladatunk továbbá: a végzett szakmun-
kástanulók gyakorló üzemben való foglal-
koztatása (ezzel növelve munkaerőpiaci
esélyüket); szocializáció, személyiségfej-
lesztő programok indítása; hitéleti neve-
lés; önálló életre felkészítő praktikus isme-
retek gyakoroltatása, elsajátíttatása; men-
tálhigiénés segítés; egészségnevelő prog-
ram tantárgyszerűen; a tanuló családjának
segítése (különös tekintettel a tanuló
beilleszkedésére)

Az általános iskolai oktatásban: 14–25
éves, többségükben cigány tanulók alap-

készség-fejlesztése; hiánypótlás, korrepe-
tálás; kiscsoportokban történő oktatás-ne-
velés; a 7. és 8. osztályban munkaorientá-
ló fizikai munkafoglalkozások szervezése,
közismereti és szakma-előkészítő tárgyak
oktatása, különös tekintettel a pályavá-
lasztásra.

Figyelembe kell venni, hogy ezek a ta-
nulók az előző iskolában tanulmányi ku-
darcokkal küszködtek és a család a funk-
ciózavarai miatt és a meglévő műveltségi
hiány miatt sem tudott kellő segítséget ad-
ni a hátrányok leküzdéséhez.

Nevelőinknek el kell fogadniuk ezt a
másságot, és a tanulókban meglévő pozitív
emberi megnyilvánulásokra, értékekre kell
építeniük.

Az általános iskolai alapozó tantárgyak a
napirend szerint kiegészülnek egyéni felzár-
kóztató programokkal, feladatmegoldások-
kal, szabadidős programokkal és fizikai ter-
melőmunkával, tehát az egész napot az isko-
lában töltik a fiatalok, több esetben még a
hétvégeket és a tanulmányi szüneteket is.

A szakképzésben jelenleg 8 szakmát ok-
tatunk: női ruhakészítő, fodrász, kőműves,
hegesztő, síknyomó gépmester, szobafes-
tő-mázoló-tapétázó, cipész, asztalos.

A gyakorlati oktatáshoz saját tanműhe-
lyeket alakítottunk ki (kivéve a fodrász
szakmánál), amelyeket megpróbáltunk kü-
lönféle erőforrásokból gépekkel, szerszá-
mokkal felszerelni.

12 éves tapasztalatunk és kidolgozott
szakmai programunk szerint a szociális és
más hátránnyal küszködő fiatalok eseté-
ben az oktatással párhuzamosan meghatá-
rozó feladat a szociális segítés és a reszo-
cializáció.

Ennek érdekében az oktatási folyamat-
tal párhuzamosan a következő programot
valósítjuk meg.

Az oktatásban 
Felzárkóztatás, tanulmányi hiánypótlás,

tanulni tanítás, fejlesztő pedagógia, egyéni
bánásmód, korrepetálás, kiscsoportos fog-
lalkoztatás, oktatás, másságot elfogadó
oktató pozitív személyisége, motiváció, si-
kerélmény, önbizalom-hiány. Nemcsak
oktatási feladat az ő gondozásuk.
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A nevelés területén 
Pozitív szocializáció, deviancia meg-

szüntetése; az iskola normáinak elfogadta-
tása; szülők kooperációja az iskolával,
önálló életre felkészítő programok; szak-
körök, szabadidő hasznos eltöltése (egész
napos oktatási, nevelési forma); minél ke-
vesebb idő jusson  a csellengésre; koope-
ráció a nevelési szakszolgálattal; Család-
segítővel, Nevelési Tanácsadóval stb.; a
kollégiumi nevelés teljes eszköztárának
igénybevétele.

Szociális gondoskodásban, segítésben
A család megerősítése, gondozása;  szo-

ros együttműködés a család és az iskola kö-
zött; önkormányzatok bevonása az anyagi
segítés rendszerébe (ruházat, tanfelszere-
lés, étkeztetés, közlekedés); az iskola belső
segítő akciója, bizonyos kedvezmények
megadása; takarékos életmód; a termelőis-
kola javaiból részesüljön  (ösztöndíj); csa-
ládtámogatások biztosítása, adminisztráci-
óval való elősegítése (GYED, GYES, csa-
ládi pótlék, árvasági ellátás, rendszeres se-
gély, alkalmi támogatások); a mentális se-
gítésben, a családban, az iskolában az alap-
vető tisztálkodási lehetőségek biztosítása;
az iskolában egészségtan oktatás; nevelés
szaktárgyban (testi-lelki) hitéleti nevelés;
iskolaorvosi ellátás; a káros élvezeti cikkek
elleni nevelés (megmutatni, hogy a do-
hányzás, az alkohol, a kábítószer helyett
milyen utat érdemes járni); testi nevelés
sportkörökben; szabadidős foglalkozáso-
kon családi életre való felkészítés; az
egészséges életmódra nevelés tárgyi és sze-
mélyi feltételeinek megteremtése; szaktan-
terem, szakköri helyiségek; a cigányság sa-
játos kultúrájának és életvitelének megis-
mertetése és pozitív gyakoroltatása.

Természetesen a fenti oktatási, nevelési
területek egymást erősítő, átható folyama-
tok, amelyek az eredményesség érdekében
csak együtt alkalmazhatóak.

Részekre bontva eredménytelen és ha-
tástalan.

A család, a baráti kör feltérképezése
több családlátogatás, beszélgetés, véle-
ménycsere eredménye. Közben kölcsönö-
sen megismerhetjük egymás értékeit, mit

tartunk fontosnak, mit elkerülendőnek a
közös munka és az eredmények érdekében.

Rögtön folytonosan keresni kell a tanu-
ló belső motivációit, mit szeretne, mit kö-
vet, minek akar megfelelni – amire azután
a nevelési hatásokat építeni kell.

Egy ilyen előzetes vizsgálódásból kide-
rül a nevelési feladatok várható munkaigé-
nye, lehet-e és kire számítani a családban,
bevonható-e kritikus helyzetekben stb.

Mivel kell a fiatalnak a családon keresz-
tül segíteni ahhoz, hogy zavartalan lehes-
sen a tanulmányi munka.

Kiderülhet az is, hogy milyen rejtett ké-
pességei vannak a fiatalnak, milyen közös-
ségi tevékenységbe lehet bevonni stb.

A szocializációs háttér olyan informáci-
ókat mutat meg, amelyek ismerete nélkül
nem lehet eredményes a későbbi kapcsolat
sem, ezért ezeket a látogatásokat folyama-
tosan ismételni kell.

Azon fiatalok esetében is, akik újonnan
kerülnek az iskolába, a felvételi szándék
létrejöttét követően indokolt a családdal és
bent a tanulóval a kapcsolatfelvétel és az
elbeszélgetés, hogy ilyen előzetes ismere-
tekre szert tegyünk. 

Ha a látogatás és az elbeszélgetések
meggyőznek minket, hogy a fiatal helyes
elképzelésekkel indul az iskolánkba, akkor
bátorítva sokkal nagyobb biztonsággal in-
dul az új feladatának és így sikere is való-
színűsíthető.

Szociális munkásunk, szociál-pedagó-
gusunk komoly segítséget ad a család
ügyes-bajos, hivatalos ügyeinek intézésé-
ben, valamint annak elérésében hogy a
gyermek pihenten, megfelelő ruházatban,
buszbérlettel eljusson az iskolába.

Igen gyakran éhesen érkeznek, ezért eb-
ben is próbálunk segítségükre lenni.

Akinek pedig nincs ruházata, annak a
karitatív szervezetek közreműködésével
segítünk.

A részben kötött szabadidőket jól kitöl-
tik és a tanulók kötődését az iskolához jól
szolgálják szakköreink: horgász szakkör,
gépjárművezető szakkör, videó és számí-
tógép szakkör, varró szakkör, főző szak-
kör, színjátszó szakkör, énekkari foglalko-
zás, etnikai hagyományok ápolása, sport-
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körök, testépítés és más ünnepeinkhez kö-
tődő foglalkozások.

A hitéleti és lelki nevelést jól szolgálják
a tanrendbe épített és fakultatív hitéleti
foglalkozások és liturgiák.

A növendék és a nevelő között őszinte
barátság alakul ki. Ez az a motiváló erő,
amely számos nehézségen át elvezet az is-
kolatábláig, a munkapadig. 

Személyiségfejlesztő, szabadidős prog-
ramjainkba bevonjuk tanulóink testvéreit
és családjait is.

Ez igen jelentős
dolog, mert a cigány
családok szívesen
vesznek részt ezeken
az alkalmakon.

Nagy figyelmet
fordítunk a cigány
történelem és kultú-
ra, nyelv megismer-
tetésére, ápolására.

Az elmúlt 12 év-
ben iskolánk mo-
dellértékű program-
má nőtte ki magát.
A lapp rog ramunk
Don Bosco pedagó-
giája, amely alap-
programjában, mód-
szertanában kiegé-
szült a hazai és nem-
zetközi (holland,
dán, belga) tapaszta-
latokkal.

Ebben a helyzet-
ben kivált fontos a nevelő személyisége,
szakképzettsége, gyermekszeretete.

Ezért kiemelt feladat a képzők ez irányú
továbbképzése.

Mivel a roma fiataloktól a társadalom
pontosan ugyanazt várja el, mint többi tag-
jaitól, miközben a roma családokban a jel-
lemalakulás alapjai eltérőek az általános-
tól, szükséges olyan hatásokat közvetíteni,
amelyek a zavarok és eltérések kompenzá-
lására alkalmasak.

Alapvető, hogy a nevelői hatásokban
szimmetrikus kapcsolatok alakuljanak ki
és a hagyományos komplementer tanár-di-
ák viszony helyett a tanulók a társas érint-

kezési és kölcsönhatási helyzetekben 
kedvező tapasztalatokat szerezhessenek, 
amelyek révén kifejlődhet önbizalmuk, re-
ális önbecsülésre tehetnek szert, s így elér-
hető célok kitűzésével eredményes életvi-
telre lesznek képesek.

Fontos ezen belül a nyílt, őszinte embe-
ri kapcsolatok, érzelmi attitűdök kihasz-
nálása, a Don Bosco-i nevelési elvek al-
kalmazása, a szeretetre alapozott megelő-
ző, követelő magatartás biztosítása és
fenntartása a nevelési folyamatban.

A hátrányok keze-
lésére a jelenlegi is-
kolarendszerben két
megoldásra látok le-
hetőséget.

Az egyik egy pre-
ventív megelőző
rendszer, amikor is a
gondoskodás az óvo-
dától a középiskolá-
ig tart (jobb lenne
még előbb kezdeni).

A másik a már ut-
cán lévő célcsoport-
hoz tartozó 70–80
ezer fiatal számára
egy kimeneti, reszo-
cializációs iskolai-
okta tás i -nevelés i
célprojekt.

Ezek az iskolák
minimum hármas
feladatot látnak el, az
oktatási hiányok pót-

lásával, reszocializációval, önálló életre
felkészítéssel, szociális segítés különféle
formáival.

A fenti feladatok később kiegészülnek
munkaerőpiaci, álláskeresési technikák-
kal. Tapasztalataink szerint csak ilyen ösz-
szetett programmal végezhetünk eredmé-
nyes nevelőmunkát, bízva abban, hogy a
politika felismeri a célcsoport nevelésének
szükségességét, munkánk hasznosságát.
Kisebb törvénymódosításokkal lehetőség
nyílik a rendszer országos kiterjesztésére
és finanszírozására.

Lukács Barnabás
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A helyszín

Az Európa földrajzi központjában ta-
lálható Kárpátok Eurorégió öt or-
szág találkozási pontján lévő me-

gyék, városok és prefektúrák önkormány-
zataiból álló szervezet. 

A Lengyelország, Magyarország, Ro-
mánia, Szlovákia és Ukrajna által alapított
szervezet több mint 14 millió lakossal és
körülbelül 130 000 km2 területtel az első
Eurorégió Kelet-Közép-Európában. Bár a
sokféleség a térséget a nyelv, a vallás és 
az etnicitás fogalmaiban határozza meg, 
a régióhoz tartozó egyes országok közül
ugyanannyi a hasonlóság, mint a külön-
bözőség.

A gazdasági problémák a Kárpátok
Eurorégió területeit nagyobb mértékben
sújtják, mint öt tagországát külön-külön,
elsődlegesen a mezőgazdasági alapú 
gazdasági tevékenység túlsúlyának és a 
szovjet gazdálkodási rendszer következ-
ménye miatt. 

Másrészről az elmaradottságot úgy is te-
kinthetjük, mint a gazdagság forrását, hisz
páratlan értékek vannak itt jelen: a kulturá-
lis értékek gazdagsága és az építészeti kü-
lönlegességek; a helyi emberek önellátó
életformája, amely magában foglalja a he-

lyi tudást, a kézművességet; a fenntartható
fejlődés széleskörű lehetőségei; a határ-
menti együttműködés jelentőségének szé-
leskörű felismerése.

A régió etnikai és vallási sokszínűsége
egyrészt az etnikai és vallási feszültségek-
nek potenciális forrása, másrészt óriási le-
hetőség a régió számára, ha az államhatal-
mak és a helyi közösségek felismerik,
hogy ez a sokszínűség nem a gyengesége,
hanem az erőssége a térségnek.

A régió lakosságának több mint 30
százaléka él kisebbségi státuszban. Ma-
gyarok élnek kisebbségben Nyugat-Romá-
niában, Dél-Szlovákiában, Nyugat-Ukraj-
nában; román, szlovák, ukrán kisebbségek
Északkelet-Magyarországon, lengyel ki-
sebbségek Ukrajnában; ukránok Lengyel-
országban, Romániában, Szlovákiában;
románok Ukrajnában és Magyarországon.

Több mint 2 millió roma él a régióban,
többségük a társadalom perifériáján min-
dennap előítéletekkel találkozik.

A régióban, amely történelme során az
elmúlt századok alatt több határmódosítást
élt meg, a határokon átívelő együttműködés
a legeredményesebb eszköz az interetnikus
szemléletmód, a tolerancia és a béke meg-
őrzésében, valamint fontos tényezője a re-
gionális közösségfejlesztésnek is.
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Roma gyerekek képzése a Kárpátok
Eurorégió magyarországi területén

Az edelényi példa

Edelényben a kilencvenes évek elejére kiforrta magát egy olyan
pedagógiai módszer, amellyel rendkívüli eredményeket ért el a tanári

kar Nagy Marika igazgatónő vezetésével. A történet kezdete
korántsem volt konfliktusmentes, a több évtizedes zárt oktatási

rendszer nem fogadta el azokat a pedagógiai kezdeményezéseket,
amelyek segítségével eredményesebbé válhatott volna a fogyatékos

cigány gyerekek oktatása állami keretek között. A társadalmi
kezdeményezéseknek egyre nagyobb teret biztosító új törvényes

feltételek azonban segítettek abban, hogy alapítványi formák között
sikertörténetté és mintaértékűvé fejlődjön néhány tanárember

összefogása.



Edelény város Miskolc környékén, a
Bódva völgyében található. A városi ran-
got 1984-ben nyerte el.

Állandó lakosainak száma mintegy 11
500 fő, akik közül körülbelül 12 százalék a
cigány etnikumhoz tartozik.

Intézményrendszere egy kisváros intéz-
ménystruktúrájának felel meg. A városban
négy általános iskola és négy önkormány-
zati fenntartású óvoda, illetve egy közép-
fokú intézmény működik.

Edelényben és környékén a legmaga-
sabb a munkanélküliek aránya BAZ
megyében – 26 százalékos: a munkalehe-
tőségek beszűkültek a városban – régeb-
ben a bányákban, a tsz-ben dolgoztak az
emberek, most mindössze az oktatási in-
tézmények, a polgármesteri hivatal és a
kórház nyújtanak munkalehetőséget.

Az általános iskolai, valamint a 8. álta-
lános iskolánál kevesebb végzettséggel
rendelkezők igen magas részaránya azt
jelzi, hogy a munkanélküliek jelentős ré-
sze nagyon kis eséllyel lép ki a munkaerő-
piacra.

A fentiek ismertetését azért tartom fon-
tosnak, mert úgy gondolom, hogy ebből az
aspektusból kiindulva jobban érzékeltet-
hető lesz az Alapítványi Óvoda, Általános
Iskola és Szakiskola szerepe a térségben.

A történet

Az Alapítványi Óvoda és Általános Is-
kola 1993-ban kezdte meg a működését,
akkor még általános iskolás korú, enyhe és
középfokban sérült értelmi fogyatékos
gyerekek (30 fő) nevelését és oktatását
vállalva mint „munkaiskola”. A munkais-
kola elnevezés tartalmában arra utal, hogy
a tanulók a tananyag elsajátítása mellett,
vagy abba beleépítve, olyan praktikus gya-
korlati munkafoglalkozásokon vesznek
részt – háztartási ismeretek, mezőgazdasá-
gi ismeretek, egészségügyi ismeretek –
melyek egyrészt segítik az új ismeretszer-
zést és annak rögzítését, másrészt felkészí-
ti őket a későbbi felnőtt életükre. 

Az iskola az 1994/95-ös tanévtől több-
célú intézményként funkcionál. A 96/97-
es tanévtől 9 osztályos lett és az 1. osztály-

tól normál általános iskolai képzést indít-
hattak. Ugyancsak elindult a szülők szá-
mára az esti 8 osztályos általános iskola. A
fejlődés töretlenségét bizonyítja, hogy az
idei tanévtől 11 osztályos képzést indíthat-
tak, amely a tervek szerint helyi szakkép-
zésben végződnék.

Fájó pont az iskola történetében az in-
dulás első néhány éve, hisz igazán nem
akartak új intézményt létrehozni. Az alapí-
tó pedagógusok Edelény önkormányzati
kisegítő iskolájában dolgoztak és nagyon
elégedettek voltak a munkahelyükkel. Pró-
bálták megoldani a nagy problémát, a ci-
gány gyerekek oktatását, mert megtalálták
azt az utat, amelyen haladva a gyerekek
kezdték megszeretni az iskolát, a szülők is
egyre gyakrabban érdeklődtek az iskolai
élet iránt és megyei szinten is kezdtek rá-
juk felfigyelni. Az iskolán belül elsőként
az országban létrehozták  a Munkaiskola
Alapítványt, hogy az új módszereikhez
szükséges eszközökre könnyebben tudja-
nak pénzt szerezni és ne kelljen az iskola
költségvetését terhelni.

A kezdeti sikereken felbuzdulva úgy
gondolták, hogy  az önkormányzati iskolá-
ban nyugodtan dolgozhatnak ezekkel a
módszerekkel. Össze is írták a gondolatai-
kat és kísérleti tervként benyújtották a mi-
nisztériumba a koncepciót, melyet a
65318/1991. nyilvántartási számon enge-
délyeztek. Ezzel a kezdeményezésükkel
úgyszólván megelőzték a NAT egyes mű-
veltségi területeit, például az életvitel és
gyakorlati ismeretek témakörben. A terv-
nek tíz év volt a kifutási ideje, s azt szeret-
ték volna bebizonyítani, hogy azokkal a
gyerekekkel is el lehet érni a „normál” tu-
dásszintet, akik óvodába nem jártak és
más családi körülmények között nőttek is-
kolaéretté.

Az iskolai vezetés részéről a visszajel-
zések viszont közel sem voltak pozitívak:
minek a cigány gyerekekkel így foglalkoz-
ni, a szülőket behozni az iskolába, kertet
ásni, munkálkodni, benn tartani a tanuló-
kat az iskolában, megszerettetni velük,
hogy ott legyenek stb. – érték őket feddé-
sek napra nap.

A 91/92-es tanév végére létszámleépí-
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tésre hivatkozva mindenkit elbocsátottak,
aki részt vett ebben az új koncepcióban.
Abban is reménykedtek, hogy ezek az em-
berek eltűnnek a környékről. A munkanél-
külivé vált pedagógusok mégis azt gondol-
ták, hogy nagyon fontos az, hogy a gyere-
kek iskolában legyenek és megtanulják
mindazt, aminek alapján nagyobb eséllyel
tudnának önálló életet élni. A szülők is
kérték őket, vigyék el a gyerekeiket, s
sztrájkolni akartak a régi tanítókért. Köz-
ben elkezdődött a 92/93-as tanév, s ki kel-
lett találni, milyen formában hozzák létre
az új iskolát.

Az Alapítvány megléte jogosítvány volt
arra, hogy ha fenntartóként működik, ak-
kor létrehozhatnak egy speciális iskolát.
Ezt sikerült megvalósítani fél év alatt, s
ennek volt alapfeltétele az a 72 négyzet-
méteres orvosi rendelő, amelyet az önkor-
mányzattól kaptak a Bányász utcában.
Kényszermegoldásként indult a kezdeti is-
kola, az Autonómia Alapítvány segített
abban, hogy az elnyert pénzt átcsoportosít-
va megépülhessen a zuhanyozó és iskolá-
vá alakuljon az épület.

’93 januárjára minden feltételt teljesíte-
ni tudtak, s várták azokat a gyerekeket,
akikkel addig is együtt dolgoztak, s a szü-
lők átíratták őket. Mindezt 3 pedagógus-
sal, 1 óvónővel és 2 pedagógiai asszisz-
tenssel sikerült megvalósítani, valamint a
szülők, a gyerekek támogatásával. Az in-
duló 30 gyerek közül mindenki szellemi
fogyatékos volt, akik ma már általános is-
kolai tananyagot tanulnak. A tanulók kez-
detben mind edelényiek voltak, bár az en-
gedély a városra és környékére szólt.

A helyhiány miatt a tanárok szerettek
volna egy nagyobb épületet venni, ahol
mindannyian elfértek volna, de a városi
vezetés néhány tagjának hozzáállása miatt
minden kérelmüket elutasították, többnyi-
re nem is hivatalosan. Ekkor döntött úgy a
tanári kar, hogy építkezni fognak. 

Az 1994/95-ös tanévben az önkormány-
zat felszámolta az általa működtetett kise-
gítő iskolát, az alapítványi iskola kezdeti
helyiségét és azt átadta szükséglakásnak (a
ráfordított pénz visszatérítése nélkül), az
iskolát pedig beköltöztette az egykori kise-

gítő iskolába, ahol nagyon primitív és
egészségtelen körülmények között kellett
akkor már 71 gyerekkel dolgozni. Közben
épült az új intézmény.

Pénz- és erőforrások

Az új iskola teljesen pályázati pénzből
épült: az induló pénzt (1 250 000) a Nép-
jóléti Minisztérium adta; a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium Kisebbségi Fő-
osztályától 10 millió forintot kaptak, a So-
ros Alapítványtól 7 milliót nyertek; a kü-
lönböző hivataloktól, a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivataltól 3 millió Ft-ot. A be-
fejezéshez szükséges összeget az Együtt-
működő Holland Alapítványok Közép- és
Kelet Európáért magyarországi képvisele-
tétől kapták.

1996. október 29-én adták át a Házat,
amit többen ma is így hívnak, nem iskolá-
nak. Több mint 3300 négyzetméter a terü-
lete, s van hozzá tartozó telek is. Mindösz-
sze 30 millió forintból épült fel, igaz, na-
gyon sok munkát a szülők végeztek el, a
pedagógusokkal együtt, fizetés nélkül.

A pénz azóta is csak csöpög az iskola
pénztárába. Lényegében még mindig csak
az állami normatívából és az etnikai támo-
gatásból tartják fenn magukat, valamint
kisebb pályázati pénzekből. Szerencsére
van hitelük a pályáztató szervezetek előtt –
hitelesen és őszintén tudnak elszámolni a
kapott összegekkel.

Jelenleg az iskola és óvoda tanulóinak
létszáma 196. A dolgozók összlétszáma 35
fő, ebből a tanárok 29-en vannak. Az okta-
tás az eredetileg 70 gyerekre méretezett
épületben zajlik két váltásban. Foglalkozá-
sok a tanáriban is vannak délutánonként, a
kollektíva ilyenkor átköltözik egy kisebb
terembe. A csengetést az ebédhez igazít-
ják, ami 6 csoportban zajlik. Havi 800 000
Ft-ba kerül, hogy naponta háromszor (reg-
geli, ebéd, uzsonna) enni tudnak adni a
gyerekeknek, s rettegnek attól, hogy egy-
szer majd nem fogják tudni ezt biztosítani,
ami az iskola egész működését veszélyez-
tetné: éhes gyomorral nem lehet tanulni.

Az iskolában minden gyereket egyfor-
mán támogatnak: a szülőknek nem kerül
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pénzébe az étkeztetés, az iskolai felszere-
lés: iskolatáska, tankönyv, ezeket az ottho-
ni körülmények miatt nem mindenki hord-
ja haza. A nyári táborok ingyenesek, s ver-
senyeken útiköltség, pizsama, szendvics,
üdítő, papucs az ellátmány.

Évek óta gond, hogy nincs kollégiuma
az iskolának, de megvásároltak egy 600
négyzetméteres épületet a működő épület-
től nem messze, annak a tetőterében lesz
majd az is.

A pedagógusok 9 éve nem voltak igazi
szabadságon, s az idei szeptemberi kéré-
sük az volt, jövőre hadd mehessenek el 2
hét összefüggő szabadságra.

A Program

Ami a program-
ban található, mind
érték. Értékek, ame-
lyek mögött kilenc
év mindennapi meg-
feszített munkája áll.
Amit a nevelőtestü-
let pedagógiai prog-
ramjában felépít, épp
ebben a pillanatban
is történik. Mindig
újabb és újabb szük-
ségleteket kell kielé-
gíteniük és ha meg-
oldottak egy-egy fel-
adatot, az már magá-
ban hordozza a to-
vábblépésre való kihívásokat, amelyeket
szintén meg kell oldaniuk.

Az osztályok nyitottak, az óvodások lát-
ják az iskolai munkát, a kicsik a szünetben
együtt vannak idősebb, iskolás testvéreik-
kel. Általános a gyerekek egymást nevelése.

A pedagógus tanítási módszerének és
munkaformáinak kiválasztása mindig a
gyerek tudásszintjének van alárendelve. A
munkaformák közül a frontális munka
szinte alig található meg, egyéni vagy cso-
portmunka folyik. Megsokasodtak a taní-
tás eszközei is, hiszen a pedagógus nem a
forrása, hanem csupán az egyik forrása az
ismereteknek. Sőt inkább segítség ahhoz,
hogy melyik forrást kell használni.

Az intézményben dolgozó pedagógusok
személy szerint valamiben a legjobbak,
legügyesebbek, és így egymást egészítik
ki. A pedagógusok személyiségvonásai-
ban más tulajdonságok kerülnek előtérbe:
a másikra való figyelni tudás, a visszavo-
nulni tudás. Ez sokkal visszafogottabb,
sokkal szerényebb szerep és helyzet, mint
az eddig megszokott.

Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt,
hogy a pedagógus lehet szürke, unalmas
személyiség, érdektelen figura. Az itt dol-
gozó pedagógusok szuggesztív, hatni tudó,
belső erőkkel rendelkező és azokat moz-
gósítani tudó személyiségek. A pedagógu-

sok véleménye sze-
rint a tantestületnek
kialakult az önálló
arculata, s ezt  meg-
határozza  az iskola
jellege, amihez a ta-
nárokat válogatják.
A tanári kar többsé-
ge többdiplomás.
Mindig van tovább-
tanuló tanár az isko-
lában, a tandíj kifize-
tése soha nem volt
probléma. Fontos az
is, hogy az iskola ta-
nári karában sok a
rokoni kapcsolat:
apa-lánya, anya-lá-
nya tanárok. A taná-
rok munkájának

gyümölcse ebben az iskolában nevesítve
van: Szabó Ildikó óvodai, Mészárosné
István Zita magyar nyelv és irodalom
programja több iskolában ismert már.

A tanítás-tanulás folyamata nem csupán
az iskola szabta keretek között valósul
meg, hanem szociális háttérként is funkci-
onál, a tanulók részére szociális biztonsá-
got és mentálhigiénés törődést is nyújt.

Kiemelt fontosságúnak tartják a szülők-
kel való együttműködést, az együttne-
velést.

A tevékenységek összehangolásával ál-
lították össze azt a komplex személyiség-
fejlesztésen alapuló pedagógiai progra-
mot, melyben kiemelt szerepet kapnak:

72

Szemle

Hasznos és eredményes az 
alapelv, ha a tanítás-tanulás fo-

lyamatát az „együttdolgozás” hat-
ja át: a pedagógus is részt vesz
az ismeretszerzésben. A közös

munka során sokat beszélgetnek,
spontán megnyilatkozásaiban is-
meri meg és tudja felmérni a ta-
nár a tanulók „hiányosságait”.

Minden alkalommal türelemmel
és aprólékosan el kell magyaráz-
ni, hogy mi az, amit elvárnak tő-

lük, minden esetben meg kell
nyugtatni őket, hogy az elvégzen-
dő feladatokhoz differenciált se-
gítséget kapnak. Ez biztonságér-

zetet ad számukra.



– a nevelés (szociális tanulás, identitás-
tudat, jövőkép);

– az oktatás (felzárkóztatás, integrálódás,
sikerélmény-központú ismeretszerzés);

– a szociális gondoskodás (családias,
otthonos környezet, megfelelő higiénés
szokások és normák, naponta háromszori
étkezés);

– család- és gyermekvédelem (prevenció).
A pedagógusok toleranciája a másság

elfogadásán túl a másság kezelését is je-
lenti, mely a nevelés és oktatás keretein
belül magában hordozza  a szocializációt
és az integrációt elősegítő helyzetek meg-
teremtését. Feladatuk:

– a halmozottan hátrányos helyzetű ta-
nulók iskolai szocializálódásának elősegí-
tése, a hozott hátrányok pótlása személyi-
ségfejlesztő felzárkóztatással;

– a cigányság hagyományainak megis-
mertetése, kultúrájának elfogadása;

– egészséges én-kép kialakítása, identi-
tástudat.

Céljuk
– a rendszeres, pontos, fegyelmezett fel-

adatvégzés szokásainak kialakítása;
– a munkakultúra megalapozása;
– a tanulók lemorzsolódásának megaka-

dályozása;
– lelkileg egészséges gyerekek kerülje-

nek ki az iskolából, akik majd a társada-
lomban aktív  egyénekké válhatnak;

– az emberi munka „értékteremtő” sze-
repének megbecsülése;

– kötelességtudat fejlesztése;
– a testi egészség iránti igény felkeltése,

megismerése, tudatosítása;
– higiénés kultúra megalapozása;
– helyes napirendre, életrendre szoktatás;
– szabadidő hasznos eltöltése. 
Kiemelt feladatuknak tartják a tudás

iránti vágy felkeltését, melynek érdekében
minden nap tudatosítaniuk kell a gyere-
kekben a tanulás fontosságát, belső készte-
tést kell ébreszteniük bennük az ismeret-
szerzés iránt.

Ahhoz azonban, hogy sikereket érjenek
el, első és legfontosabb lépés meggyőzni a
tanulókat arról, hogy esélyegyenlőségük
egyetlen útja – a tanulás.

Hasznos és eredményes az alapelv, ha a

tanítás-tanulás folyamatát az „együttdol-
gozás” hatja át: a pedagógus is részt vesz
az ismeretszerzésben. A közös munka so-
rán sokat beszélgetnek, spontán megnyi-
latkozásaiban ismeri meg és tudja felmér-
ni a tanár a tanulók „hiányosságait”. Min-
den alkalommal türelemmel és apróléko-
san el kell magyarázni, hogy mi az, amit
elvárnak tőlük, minden esetben meg kell
nyugtatni őket, hogy az elvégzendő fel-
adatokhoz differenciált segítséget kapnak.
Ez biztonságérzetet ad számukra. A moti-
váció érdekében különösen fontos, hogy
szeretet és gondoskodás vegye őket körül
az iskolában, mert ez szabadítja fel a ben-
nük szunnyadó pozitív energiát. Jól műkö-
dő motivációs rendszerrel kialakítható egy
olyan értékrend, ami állandó szinten tartás-
sal és megerősítéssel „belülről” hajtja a gye-
rekeket. Hiányosságaikat, hátrányaikat kü-
lönböző módon, egyénileg kompenzálják.

Cél- és feladat-meghatározásukat a ta-
nulók fejlettségi szintjéhez igazították, e
skálán szerepelnek azok a tanulók, akik
nehezebben (lassabb ütemben) tudják el-
sajátítani a tananyagot, vannak olyanok is
közöttük, akik egy-egy részterületen kima-
gaslóan jól teljesítenek, míg más tan-
anyaggal nehezebben birkóznak meg és
vannak azok, akik fogékonyak minden
tananyag maximális megértésére.

Identitástudat

Az Intézményt az élet diktálta szükség-
let, a szülői érdekérvényesítés hívta életre.
Az oktatási törvény módosítása tette jogi-
lag lehetővé, de főként az itt dolgozó em-
berek alkotásvágya, küldetéstudata, gyer-
mekszeretete tartja életben és biztosítja le-
gitimitását.

Soha nem volt és nem is akart „cigány-
iskola” lenni, amibe cigányok és nem ci-
gányok egyaránt igyekeztek beskatulyázni
őket. Az iskola nem akar ma sem függősé-
gi viszonyba kerülni pártokkal, különféle
áramlatokkal, szeretné megőrizni autonó-
miáját a továbbiakban is.

A Ház a szegény gyerekek iskolája. Az
egykor 100 százalékig cigány létszámmal
induló iskola mára egyre inkább azoké a
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gyerekeké, akik körülményeik miatt esély-
telenek arra, hogy abban a térségben élet-
koruknak megfelelő, színvonalas oktatás-
ban részesüljenek, mert szüleiknek nincs
pénzük tankönyvekre, menzára, felszere-
lésre stb. Az iskola hite szerint nem cigány
és magyar gyerek van, hanem gyerek van.
Nem lehet elzárni egymástól az embere-
ket, együtt kell élni és tanulni is. Jellemző
kép, hogy úgy megy ki az iskolából a ki-
sebbik gyerek, hogy egy nagyobb átfogja a
vállát, megfogja a kezét és hazakíséri, s az
egyik cigány, a másik magyar. Ez itt csak
a látogatónak tűnik fel.

A közösségi termekben plakátokon
olvasható, mik a vezérelvek az intézmény-
ben, miben állapodtak meg a gyerekek. Az
ismerkedéshez tartozik a nevek, az iskola
szabályainak feltüntetése, amelyekben taná-
rok és tanulók megegyeztek: pontosak va-
gyunk, nem beszélünk csúnyán, segítek a
másiknak, meghallgatjuk egymást, felelős-
ség egymás iránt, tévedhetünk, őszinték va-
gyunk, feleslegesen nem vitatkozunk stb.

A helyi roma kultúra beépítése a
tantervbe

Szécsi Magda ,A pettyetlen katicabo-
gár’ című meséjével, amit az iskola gyere-
kei és tanárai dolgoztak fel és adnak elő
színjáték formájában, az iskola a különbö-
zőségeket szemlélteti. A történetben a va-
rázsló pettyeket ad a pettyetlen katicának,
mert a többiek nem fogadták be, kicsit
még féltek is tőle. Így már elfogadják a
társai, de ő a múltbéli rossz emlékek miatt
mégis elhagyja a katicabogarak közössé-
gét. A történet igazi tanmese a cigányok-
ról, benne van a kirekesztés és az önkire-
kesztés is. 

Az iskola a többségi kultúra mellett ma-
gas óraszámban tanít cigány ismereteket
is, mert értékesebbek lesznek a gyerekek,
ha egymás kultúráját is tanulják. Ez az
egyik legnehezebb óra minden szépségé-
vel együtt. Új ismereteket kíván a kollé-
gáktól, attól függetlenül, hogy hány éve
dolgoznak az intézményben... Ugyanakkor
a cigányság kultúrájának ismerete nagy se-
gítség a pedagógus számára, hisz egy-egy

családi esemény – születés, haláleset,
esküvő – befolyásolja a gyerekek hozzáál-
lását az iskolai munkához.

A helytörténet a tananyagban az óvodai
programban jelenik meg először, s a na-
gyobbak a szűkebb régió mai helyzetének
tanulmányozásáig is eljutnak. Szerencsé-
sen éreztek rá a pedagógusok, hogy ho-
gyan lehet a tankönyvi anyagot a helyi tu-
dással párhuzamosan tanítani.

A tradíciók jelen vannak az iskola min-
dennapi életében is, gyakran elhangzik a
gyerekek kérése, hogy készítsenek valami-
lyen egyszerű, tápláló ételt, például vakarót.

Megalakult a Barátság Klub, ahol a fia-
talok elmondják meg nem valósult vagy
elfojtott vágyaikat. Verseket mondanak,
táncolnak, énekelnek.

Szakképzés

Ezek a cigány gyerekek ugyanarra ké-
pesek, mint a nem cigány gyerekek: lehet-
nek orvosok, pedagógusok. A kisegítő is-
kolákból érkezettek nagy többségénél ki-
derült, hogy bizony a gyerekek cigány mi-
volta volt az, ami dominált, amikor tudá-
sukat felmérték. Nem hisszük el, hogy
csak arra képesek, hogy kosarat fonjanak,
teknőt faragjanak – állítják az itt oktatók.
Fontosnak tartják az ősi mesterségek elsa-
játítását, de úgy gondolják, hogy a mai kor
kihívásainak is meg kell felelni. Keresik
azokat a lehetőségeket a gyerekek számá-
ra, hogy mire az érettségi után és szakkép-
zettséggel rendelkezve aktív munkaerővé
válnak majd, állást kaphassanak. A pálya-
orientációs óra keretén belül ellátogatnak
leendő (lehetséges) munkahelyükre.

Az iskola szakoktatását a környékbéli
hiányszakmákra építi. A 11 évfolyam vég-
zősei 15-en vannak, és 15 különféle szak-
mát szeretnének elsajátítani, de ez sajnos
nem megoldható. Az biztos nem fog elő-
fordulni, hogy mindannyian ugyanazt ta-
nulják majd, mert akkor a többi iskolához
hasonlóan itt is csak munkanélkülieket ter-
melnének. Terveik szerint kétévente kell
majd az oktatásba egy-egy új szakmát be-
hozni, vagy lecserélni, hogy ne legyen túl-
képzés. A jövőkép része, hogy a tanulók és
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szüleik ne vándoroljanak el máshová, ha-
nem helyben jussanak jövedelemhez.

Azt az oktatást biztosítják kezdésként,
amihez nem kell ÁNTSZ-engedély, így a
virágkötészettel kezdenek, aminek az
alapja a virágtermesztés az iskola kertjé-
ben. Mindez azonban csak szükségmegol-
dás. A másik ág a fodrászat a lányok szá-
mára, s el tudják indítani a varrónői s a
textilkészítői képzést is. Nagyon nagy az
érdeklődés a számítógépes tanfolyamok
iránt. Mindenképpen azokban a szakmák-
ban gondolkodnak, amelyekben ha a
végzettek nem jutnak munkahelyhez,
bedolgozóként részjövedelemhez juthat-
nak. Ezek a gyerekek nagyon jól bánnak a
pénzzel, fontos, hogy megtanulják a keres-
kedést, az ellátást, a kommunikációt a ve-
vőkkel, az ehhez tartozó minden elvárást,
a higiéniát, az üdvözlést, hogy olyan fel-
nőttekké váljanak, amilyet nem is gondol-
nának róluk. Az első munkahelyhez adot-
tak lesznek a feltételek. Az új épület úgy
épül, hogy az utca felőli részen mintabol-
tok vannak, amelyek tanboltként is szol-
gálnak majd a többiek számára.

A pedagógusok abban bíznak, hogy né-
hányan, akik leérettségiztek, ráéreznek a
tanulás ízére és továbbtanulnak majd, s ez
azért is fontos, mert Edelényben nincs
érettségizett cigány ember: ha volt, el-
költözött.

Tud-e egy iskola részévé válni a komp-
lex térségfejlesztésnek, s ami még lénye-
gesebb, lehet-e ennek kezdeményezője,
gyutacsa? Tény, hogy egy iskola egyedül
nem tud megbirkózni minden kérdéssel,
de az együttműködések a különféle térségi
szerveződésekkel, például a Csereháti Te-
lepülésszövetséggel segítenek majd a
problémák megoldásában. A munkaügyi
központtal évek óta nagyon jó a viszo-
nyuk, résztvevői a szakmai képzésnek: tá-
jékoztatják az itt tanuló felnőtteket, hogy
milyen lehetőségeik vannak munkaválla-
lásra és továbbtanulásra is. 

Az iskola és a szülők kapcsolata

A pedagógiai program alapjaiban hatá-
rozza meg a szülőkkel való jó kapcsolat

kiépítését, hisz az ő aktív részvételük a pe-
dagógiai munkában meghatározó. A kez-
detektől nagyon fontos volt, hogy a szülők
társként vegyenek részt az iskola életében,
és ennek eredményessége az egyik legna-
gyobb siker az iskolában.

A szülők részt vettek az iskola építésé-
ben. Ha kell, éjszaka és nappal is oda lehet
hozni most is 30 szülőt, hogy segítsenek.
Kérni sem kell őket, lábtörlőket készíte-
nek, hogy az utca sarát ne hordják be az
épületbe, s az iskola környékét virággal
részben a szülők ültetik be. Az iskolai ün-
nepségek aktív résztvevői. Gyakran az
anyukák mutatják be az iskolát az érkező
vendégeknek: kinyitják a szekrényeket,
hogy tessék megnézni, a mi gyerekeink-
nek  mi mindenük van.

Az iskolába már az induláskor is érkez-
tek úgy a szülőértekezletre, hogy szalon-
nát vittek, amit közösen sütöttek meg a ta-
nárokkal, gyerekekkel és abból a papriká-
ból, paradicsomból, uborkából ettek hoz-
zá, amit együtt ültettek, gondoztak az isko-
la veteményeskertjében.

A családokkal való jó kapcsolat ered-
ményeként jelentős változások álltak be az
otthonok életében is. Nem volt jellemző a
konyhakert megléte a családoknál, a gye-
rekek az iskolában tanulták meg a zöldsé-
gek, gyümölcsök nevét. Az iskola pedagó-
gusai már az 1994-es családlátogatások al-
kalmával tapasztalták, hogy a szülők közül
többen veteményeztek, vigyáztak a tiszta-
ságra, segélyeikből WC-papírt, papírzseb-
kendőt vásároltak. Az iskola biztosította a
szülők számára a zuhanyozó használatát,
ez nagy segítség volt és máig is az.

Kapcsolat a szűkebb környezettel

Az induláskor nagyon „új” volt az iskola
a városban, a helyi televízió főszerkesztője a
képviselőtestület tagjaként azt is felvetette,
hogy meg kellene kérdezni a város lakossá-
gát, szükség van-e két kisegítő iskolára. A
település lakói nem nagyon törődtek vele. A
többi iskola pedagógusai el voltak foglalva a
maguk életével, az igazi változást a volt is-
kolában idézték elő: teljesen kettészakadt a
nevelőtestület a támogatókra és ellenzőkre.
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A település önkormányzatával most
már nagyon jó a viszonya az iskolának, de
főként erkölcsi támogatásban részesítik
őket, anyagi kérelmeiket mindig elutasít-
ják, a kis létszámú iskoláknak járó támo-
gatást sem kapták meg. 

A Bányász utcai lakók nem fogadták
szívesen a jelenlétüket. Az építkezés elő-
készítése alatt aláírásgyűjtéssel is tiltakoz-
tak az ott lakók. Ez a viszony azóta meg-
változott, és ez nagy nyugalmat jelent a
pedagógusoknak is. Az iskola életvitele
meggyőzte a környékbelieket, nem jelent
számukra hátrányt a cigány iskola jelenlé-
te. Aki annak idején az aláírásokat gyűjtöt-
te ellenük, az is meg-
békélt már. Nemrég
kaptak virágot olyan
nénitől, aki koráb-
ban „rá se bírt nézni”
az intézményre. Van-
nak szomszédok,
akik télre átviszik a
cserepes virágaikat
megőrzésre, és ta-
vasszal nem visznek
mindent vissza.

Az iskola pedagó-
gusai a szülőkkel
együtt minden évben
szoktak lekvárt főzni
az udvaron, s a kör-
nyék lakói ilyenkor
jönnek, tanácsokat
osztogatnak, elmesé-
lik, ők hogyan szokták csinálni. Tavaly
megkeresték karácsony előtt a környékbéli
nagycsaládosokat, egyedülállókat, hogy
meghívják őket a közös ünnepségre, s bár
voltak félelmeik, mint kiderült, alaptalanul.
A meghívottak nagyon pozitívan reagáltak,
együtt öltöztették a karácsonyfát, a régi sü-
teményes recepteket is szívesen megosz-
tották az öregek. A jó kapcsolat az idén a
közös anyák napi ünnepséggel bővült. 

Az iskola szerepe a régióban

Az iskola a BAZ Megyei Közgyűléshez
tartozik mint nem önkormányzati fenntar-
tású intézmény. Munkakapcsolatuk a me-

gyei vezetőkkel kiváló, minden törekvésü-
ket támogatják, ők jelölték ki az intéz-
ményt Edelényben a 9–11 osztály beindí-
tására. A rokonszenv mellett a támogatás
azért is jelentős, mert az iskola megold
egy állami feladatot, amit a városnak is fel
kellene vállalnia. A megyei közoktatási
fejlesztési koncepcióban a szűkebb régió
bázisiskolájaként szerepelnek, az érvényes
rendelkezések alapján a környékről a hete-
dik osztálytól hozzájuk kerülnek a gyere-
kek. A fogyatékos gyerekeket nem viszik
intézetbe, az eltérő tantervű gyerekek sok-
kal sikeresebbek, ha a „normál” gyerekek-
kel együtt foglalkoznak velük, s ezt legin-

kább az a tény bizo-
nyítja, hogy az isko-
lában az eredetileg
tanulásban korláto-
zott gyereklétszám
36 százaléka tanul
csak speciális prog-
ram szerint. 

Az iskola régiós
szerepe oly mérték-
ben felértékelődött
az utóbbi években,
hogy a 19 település –
Tomor, Szalonna,
Szakácsi, Martonyi
stb. – hátrányos hely-
zetű iskolaköteles
gyerekei számára itt
van vége az útnak,
ha máshová menné-

nek, nem biztos, hogy felvételt nyernének
vagy a szülők teljesíteni tudnák más isko-
lák igényeit.

Az iskola tanári kara jelentős szerepet
játszik a megyei oktatás minőségének fej-
lesztésében. A Pedagógiai Intézet rendezte
tanácskozások állandó előadói között ta-
láljuk őket, ha a cigány gyerekek oktatásá-
nak problémáiról esik szó. Az iskolában
nincs olyan hét, hogy ne jelentkeznének be
látogatók. 

Az intézmény a Nyíregyházi Pedagógi-
ai Főiskola gyakorló iskolája. Partnereik
még a Debreceni Egyetem és az Egri
Eszterházy Tanárképző Főiskola. Az
együttműködés egyik eredményeként az
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A Ház a szegény gyerekek 
iskolája. Az egykor 100

százalékig cigány létszámmal in-
duló iskola mára egyre inkább

azoké a gyerekeké, akik körülmé-
nyeik miatt esélytelenek arra,

hogy abban a térségben életko-
ruknak megfelelő, színvonalas
oktatásban részesüljenek, mert
szüleiknek nincs pénzük tan-

könyvekre, menzára, felszerelésre
stb. Az iskola hite szerint nem ci-
gány és magyar gyerek van, ha-

nem gyerek van. Nem lehet elzár-
ni egymástól az embereket,
együtt kell élni és tanulni is.



utóbbi években az iskoláról több szakdol-
gozat született.

Az iskola pedagógusainak vállalniuk
kell a régióban a cigány gyerekeket okta-
tó pedagógusok képzését is. Így került
sor az idén arra a többnapos munka-meg-

beszélésre, amelyet Bogácson tartottak
,Túléltük, Túléljük, Túl fogjuk élni’ 
címmel.

Kiss Erzsébet
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Kis testsúly – evolúciós stratégia?
A magyarországi cigányság körében 1969–70. évi adatok alapján

1973-ban végeztek egy nagyobb léptékű felmérést. (1) 
A Népességtudományi Kutató Intézet ezen vizsgálata a hazánkban
élő etnikumok demográfiai sajátosságainak feltárását célozta meg.  

Mivel a vizsgálat nem volt hivatva
összehasonlítani a kistestsúlyú –
2500 g alatti – (2) és a normál

testsúlyú – 2500 g és ennél magasabb test-
súllyal született – cigány csecsemőket, a
rájuk vonatkozó adatok nem álltak rendel-
kezésre. Mégis a születési testsúlyokat és
testhosszakat összevetve a koraszülöttek
halandósági mutatóival már 27 éve fény
derült olyan jelenségekre, mellyel érde-
mesnek látszott foglalkozni. Felmerült a
kérdés: „Nem lehetséges-e, hogy a cigá-
nyok jellegzetessége az is, hogy magzatuk
már valamivel kisebb súly mellett válik
éretté?” (1) A kérdéssel behatóan foglalko-
zott a Pécsi Gyermekklinika egykori veze-
tő főorvosa, Horváth Mihály is. (3) Felfi-
gyelt az alacsony testsúllyal született ci-
gány gyermekek ugyancsak alacsony test-
súllyal született magyar gyermekekhez vi-
szonyított magas arányszámára. (Ez az
arány saját felmérésünk során 23,8 száza-
lék, illetve 6,8 százalék volt.) Az ő adatai
alapján fogott további kutatásokba Berecz-
kei Tamás is, aki a hazánkban élő cigány-
ság szaporodási stratégiáját az r-K szelek-
ciós elmélet alapján értelmezi. (4) 

Vizsgálatunk tehát e két csoport repro-
duktív sikerességének összehasonlítását
tűzte ki céljául magukat cigánynak, illetve
nem cigánynak valló pécsi és Pécs környé-
ki anyák (1378 fő) adatainak egybevetésé-
vel. Helyi védőnők segítségével, terhes
törzslapok és a gyermekek fejlődéséről

szóló iratok felhasználásával, illetve egy
személyes interjú során felvettük az anya
legfontosabb paramétereit (kor, testsúly,
testmagasság), fontosabb nőgyógyászati
eseményeit (terhességek, szülések, spon-
tán és művi vetélések), gyermekeik adata-
it (születési testsúly, időpont, gesztációs
idő, fejlődés, morbiditás, mortalitás). Ezen
kívül a szocioökonómiai státuszt, iskolá-
zottságot, egészségi és családi állapotot.

A kis testsúllyal történő születést elő-
ször a hátrányok és az előnyök elemzésé-
vel kezdem:

Hátrányok: 
– az első és legkomolyabb rizikófaktor

az utód halála;
– a spontán vetélés, vagy a halvaszülés,

az anya számára ez a fentinél kevesebb
„reproduktív egység”-veszteséget jelent; 

– a kis testsúllyal született gyermek be-
tegsége, rosszabb kondíciója később maga
után vonja annak rosszabb szaporodási
esélyét, így ez hosszú távú hátrányként –
az unokák szintjén – alacsonyabb utód-
számban realizálódik.

Előnyök:
– egy kis testsúlyú csecsemő az anyai

szervezetnek jóval kisebb igénybevételt
jelent, így a szülés után az anya gyorsab-
ban felépül, hamarabb tud teherbe esni, és
rövid időn belül új utódot képes világ-
ra hozni;

– a fentiek miatt hosszabb lehet élete
reprodukciós szakasza (menarche és



menopauza közti idő hossza) és ezalatt
több utódot képes létrehozni.

Az alacsony testsúllyal való születés te-
hát nagy mértékben rontja a csecsemő
életben maradási esélyeit. Éppen ezért szá-
mos kutató foglalkozik a születéskori kis-
testsúly kialakulásának lehetséges okaival,
mégis nagyon kevesen vannak, akik ezt a
jelenséget egy evolúciós stratégia része-
ként értelmezik. 

Célom annak az elméletnek a bemutatá-
sa, mely szerint cigányoknál a kistestsúlyú
gyermek szülése egy – a múltbéli életkö-
rülményekre adott – adaptív válasz, ami
befejezett fertilitásuk (létrehozott utódok
száma) növelését, így génjeiknek a követ-
kező generációban történő nagyobb mérté-
kű elterjedését eredményezi. 

Mielőtt azonban saját eredményeinket
részletezném, bemutatom a külföldi iroda-
lom által tárgyalt, kistestsúlyt kiváltó té-
nyezőket. Pozitívan korrelál a kistestsúly-
lyal: a gesztáció hosszának lerövidülése
(5), az anya alacsony, illetve túl magas
életkora ˙(6, 7), alacsony testmagassága és
testsúlya (8), menstruációs problémái és
korábbi terméketlensége. (9) Szintén ha-
tással vannak a születési testsúlyra: a szü-
lést megelőző nőgyógyászati események
(10), az egészségi állapot és a terhesgon-
dozás (11), a genetikai tényezők (12), a
szocioökonómiai státusz (kereset, társa-
dalmi osztály, foglalkoztatottság, iskolá-
zottság) (13), az anya dohányzása, alko-
hol-, drog-, illetve koffeinfogyasztása
(14), az anya táplálkozása (15), testmoz-
gás, általános kondíció (9), családi állapot
(16), pszichoszociális faktorok (a kívánt,
illetve nem kívánt terhesség, a stressz és a
szociális támogatottság mértéke, a csa-
lád működőképessége) (9), rasszkarakte-
rek. (17) 

A fent felsoroltak természetesen a ma-
gyarországi adatoknál is befolyásolhatják
a születési testsúlyt, éppen ezért vizsgála-

tunk során törekedtünk az adatok minél tö-
kéletesebb standardizálására. Ha tehát a
mintánkban vizsgált magyar és nem ma-
gyar népesség közt adódó különbségeket
leginkább a rasszkarakterek és a cigány
népesség történeti múltban történt rosz-
szabb környezethez való alkalmazkodása
adja, akkor a kistestsúly kialakulásától egy
evolúciós – minőségi/normál testsúlyú
gyermekek szüléséről mennyiségi/kistest-
súlyú utódokba való invesztálásra történő
– váltás miatt a következő eredményeket
várhatjuk:

– a cigány csecsemők morbiditása (be-
tegségekre való hajlam) és mortalitása (el-
halálozás) nagyobb mértékű;

– a kis születési testsúly kompenzálása
végett fejlődésük gyorsabb; 

– az anyai igénybevétel csökkenése mi-
att az egyes gyermekek közti születési idő-
intervallumok lerövidülnek;

– a fent leírt folyamatok magasabb befe-
jezett fertilitást (összes utódszám) eredmé-
nyeznek.

Adatainkat az SPSS 8.5 statisztikai
programmal elemeztük. Eredményeink a
következők voltak.

Kis testsúlyúak aránya a mintában: 23,8
százalék, illetve 6,8 százalék – cigány, il-
letve nem cigány anyáknál. Durva össze-
hasonlításban tehát minden negyedik ci-
gány csecsemő 2500 g alatti testsúllyal
születik, míg ez a jelenség a kontroll cso-
portnál csak minden 14. újszülöttnél fi-
gyelhető meg.

Befejezett fertilitás (45 év fölött)
Azon cigány anyák utódszáma, akiknek

gyermekei között akár egy kistestsúlyú
volt, 1,42-vel megugrott, ellentétben nem
cigány anyákkal, akiknél ez nem jellemző
– sőt nagyon csekély (nem szignifikáns)
eltérés figyelhető meg az utódszám növe-
kedésében ott, ahol az összes újszülött
normál testsúllyal jött világra. (1. táblázat)
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legalább egy utód kistestsúlyú összes utód normál testsúlyú

cigány anyák 4,89 3,47
nem cigány anyák 2,31 2,35

1. táblázat. Befejezett fertilitás (45 év fölött)



Mortalitás és morbiditás
Összmortalitás: 3,04 százalék, illetve

1,33 százalék – cigány és nem cigány cse-
csemőknél.

Kis testsúlyúak mortalitása: 18,35 szá-
zalék, illetve 2,79 százalék – cigány és
nem cigány csecsemőknél.

Morbiditás: 1 éves korban: 32,2 száza-
lék, illetve 8,75 százalék – cigány csecse-
mőknél kis-, illetve normál testsúly esetén. 

Megfigyelhető tehát, hogy a cigány cse-
csemők mortalitása jóval magasabb (több
mint kétszerese) nem cigány társaikénál,
és ezt még tovább fokozza a kis testsúly.
Ugyanez mondható el a betegségre való
hajlamról. 

Fejlődés
Kumulatív (összesített) fejlődési hánya-

dos: 5,63, illetve 4,52 százalék cigány cse-
csemőknél testsúly függvényében, szüle-
téstől a harmadik életév betöltéséig. 

Elmondható tehát, hogy a kis testsúlyú
cigány csecsemők gyorsabban fejlődnek
normál testsúlyú társaiknál.

Születések közt eltelt időintervallumok
Az első és az ötödik gyermek születése

közt eltelt idő cigányoknál: 80,72 hó,
illetve 130,70 hó – abban az esetben, ha a
született utódok közt legalább egy kistest-
súlyú volt, illetve ha minden gyermek nor-
mál testsúlyú. A gyermekek közti születé-
si időintervallumokat tehát nagy mérték-
ben lerövidíti a kistestsúlyú csecsemők
szülése.

Reproduktív életszakasz hossza
Eredményeink egyedül ezen a ponton

nem szignifikánsak. (2. táblázat)

Összegzés
Vizsgálataink rámutatnak, hogy kistest-

súlyú utódok szülése cigány anyáknál je-
lentősen megnöveli az utódszámot, míg

nem cigányoknál ez nem figyelhető meg.
Ennek magyarázata elméletünk szerint a
történeti múltra vezethető vissza, mikor is
az erőforrások kevéssé voltak számukra
tervezhetők, illetve jósolhatóak (a vándor-
ló életforma miatt szűkös volt az élelem és
rosszak a higiéniás viszonyok). Ilyen kö-
rülmények közt adaptívabbnak tűnhetett a
szaporodási energia olyan kistestsúlyú
utódokba történő invesztálása, akik terhes-
ség alatt, illetve szüléskor kevésbé veszik
igénybe az anyai szervezetet, és akik közül
pontosan ezért a reproduktív életszakasz
alatt több is születhet. Az utódszám meg-
növekedése nem a reproduktív szakasz
meghosszabbodásánál, hanem a kistestsú-
lyúak világrahozatala közt eltelt időinter-
vallumok lerövidülésénél figyelhető meg.
A kistestsúlyú csecsemők mortalitása és
morbiditása magas, de a túlélők fejlődése
gyorsabb, mely magasabb befejezett ferti-
litást – nagyobb utódszámot – ered-
ményez. 

A cikkben szereplő adatok az 1997 és 1999 között
Bereczkei Tamással és Hofer Ádámmal végzett közös
munkából származnak, így elsősorban nekik szeret-
nék köszönetet mondani. Illesse köszönet az összes
vizsgálatunkban részt vett védőnőt, név szerint:
Ambrusits Lászlónét, Balogh Imrénét, Győrffy Tün-
dét, Horváth Ernőnét, Paróczi Illésnét, Szabó
Róbertnét és Wesztl Erzsébetet, hiszen az ő kitartásuk
és az édesanyákkal kialakított közeli kapcsolataik
nélkül munkánkat el sem kezdhettük volna. Az ada-
tokat Gál Márta vitte számítógépre.
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legalább 1 kis testsúlyú utód csak normál testsúlyú utódok

cigány anyák 32,59 év 31,44 év
nem cigány anyák 32,17 év 31,22 év

2. táblázat. Reproduktív életszakasz hossza.
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Kilenc év Csenyétén
A csereháti völgyfalvak egyik legkisebb települése az Abaúj megyei

Csenyéte. Földrajzilag és gazdaságilag is igen elzárt, mégis jellemző
rá, hogy a társadalomban jelentkező problémák ott fölerősödnek és

fokozottan érvényesülnek.Történelmi távlatokat tekintve
összességében szinte valamennyi csereháti kistelepülésről

elmondhatjuk, hogy hátrányos helyzetben voltak már ötven-hatvan
évvel ezelőtt is. (1) Kilátástalan élet és „sehová nem tartozás”

mondható el a falvakban élő elöregedett magyar parasztságról és a
cigányságról is. 

Az első világháború után új közigaz-
gatási egységek veszik át a falvak
irányítását. Ezeknek az egymástól

öt-tíz kilométerre lévő kistelepüléseknek a
gazdasági, kereskedelmi és kulturális-szel-
lemi, mondhatnók úgy is: lélektani köz-
pontját évszázadokon keresztül Kassa vá-

ros látta el. Igen fontos kereskedelmi utak
találkoztak itt, s feltehetően a Mária Teré-
zia idején letelepült cigányság ezeken az
utakon érkezhetett a Cserehátra. (2) Ennek
a szinte teljesen megszűnt kapcsolatnak az
emlékét még őrzik a felvidéki családokkal
rokonságban álló csenyéteiek, s nem utol-



sósorban népszokásaik, dalaik. (3)
Mégis azt kell mondanunk, hogy a 20.

század végi felbomlásnak nem feltétlenül a
kényszerű elszakadás az egyetlen okozója.
Nyugodtan beszélhetünk Cserehát ügyében
össztársadalmi hanyagságról és felelőtlen-
ségről. Bár nem sokkal van távolabb Csere-
háttól Miskolc sem, ám az új szerepváltással
járó feladatnak nem tudott és ma sem tud
megfelelni.  A szocializmus kezdetén léte-
sülő ipari központok miatt a csenyéteiek is 
a falu elhagyására
kényszerülnek. A 60-
as évek felnőtt gene-
rációja még kötődik a
faluhoz, s gondolni
sem mer a szülőföld
elhagyására, a követ-
kező nemzedék már
kellőképpen megfer-
tőződött az új városi
élettől, olyannyira,
hogy megélhetését
többé már nem a falu-
tól teszi függővé. Tu-
lajdonképpen itt meg
is állhatnánk. Ennyi a
csereháti falvak törté-
nete. A visszatérés, az
újra benépesítés telje-
sen reménytelen. (4)

*

A látogató, ha
mégsem riad vissza,
ha vállal néhány na-
pot Csenyétén, ha el-
fogad egy kávét és
beszélget a paraszt-
asszonyokkal, vagy bemerészkedik a ci-
gány portákra, s meghallgatja a cigánygye-
rekek énekét, akkor úgy érzi, hogy a
jövendő mégsincs elveszve. Ám megma-
gyarázhatatlan kettősséget érez, amikor es-
te a biztonságot jelentő dunnás ágyban
számba veszi a történteket. A szegénység,
időnként a nyomor jelei tünedeznek elő, de
még az évek óta özvegyen élő parasztok ar-
cáról is időnként fölcsillan egy-egy mo-
soly. (Szidják ugyan a cigányokat, de leg-
többször, meglepő módon, szeretettel te-

szik azt.) A mezőn gyűjtögető cigányoktól
megtudja, hogy a gombászás komoly tudo-
mány. Ismerni kell a rétet, a fákat, tudni
kell azt, hogy hol rejtőzik a csirkegomba,
vagy a mező melyik részén és mikor lehet
szedni a harmatgombát. Mi okozza az is-
merkedni vágyó látogató félelmét? A fiatal
nemzedék. Az a döbbenetes semmittevés, a
fásultság és érdektelenség, mely eltorzítja a
szép cigányarcokat. Képtelen megérteni,
hogy miért okoz nekik örömet a kivénhedt

Trabantok és Wart-
burgok föl-letologa-
tása. Miért csonkít-
ják a tornácos háza-
kat, miért alakítják át
putrikká? És miért
várják órák hosszat a
híd korlátját támaszt-
va a zöld Mercedes-
szel érkező postást?

*

Pontosan tíz évvel
ezelőtt a rendszervál-
tás első éveiben kap-
tuk kézhez tanítói
diplománkat. Ahogy
szokták mondani:
volt valami a levegő-
ben. Véletlenek so-
rozatának köszönhe-
tően fiatal értelmisé-
giek találkoztak ös-
sze Csenyétén. (5)
Megjelenésük föl-
bolygatta a sorsukba
beletörődő falusiak
életét. A vállalt fel-

adat – megszervezni a falubeli cigányok
életét, munkalehetőséget biztosítani nekik,
újraépíteni a düledező házakat – kezdettől
fogva reménytelennek látszott, s tulajdon-
képpen a vállalkozás egy-két év elteltével
zsákutcába jutott. Elsősorban azért, mert
nem volt kapacitásuk arra, hogy a helyi le-
hetőségeket figyelembe vevő és mind a ci-
gányság, mind a kisebbségben lévő pa-
rasztság érdekeit szem előtt tartó vállalko-
zókat csábítson Csenyétére. Ígéretesebb lé-
pésnek tűnt a ’86-ban bekörzetesített isko-
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Nincs semmiféle gyakorlata a ta-
nulással járó távollétnek. Pedig

ezt az utat meg kell tenni, bármi-
lyen nehéznek tűnik is. Próbál-
koztunk a hirtelen kiemeléssel,

távolabbi iskolákba való juttatás-
sal is (Gandhi Gimnázium, Mis-
kolci Gyermekváros, Kazincbar-
cikai Don Bosco Szakiskola, Mis-
kolci Egészségügyi Szakiskola),

de ezek mind-mind kudarcba ful-
ladtak. Nem volt kinek átadni a
gyerekeket. Látható tehát az át-
menet problémájának a megol-
datlansága. Inkább jellemző a

térségre, hogy többnyire pedagó-
gusok, óvónők, tanítók vagy ta-
nárok kezdeményeznek  a ma-
guk területén, és igyekeznek mi-

nél többet vállalni a gyermek éle-
téből, de amikor váltás van és

kényszerűen megszakad a kap-
csolat, akkor egyre bizonytala-

nabbá válik a dolog.



lát újra megnyitni s a növekvő gyermeklét-
szám miatt óvodát is létesíteni.

Feleségem kíváncsiságának, tenni vá-
gyásának köszönhetően kerültünk Cse-
nyétére. (6) Az 1990-es tanévkezdésnél
szerencsésebb indulást a tanító pályán el
sem lehetett volna képzelni. Sok támogató
– megyei szervezetek, országos alapítvá-
nyok sora – jelentkezett, de ami még ennél
is fontosabb, mindjárt az első hetekben pe-
dagógiai társakra találtunk az akkoriban in-
duló alternatív iskolák nevelői képviseleté-
ben. Ezt az értékes találkozást és kézfogást,
amolyan hídépítést, Abaúj és a főváros kö-
zött, elsősorban Kereszty Zsuzsának kö-
szönhettük, aki közvetlen szaktanácsaival
is ellátta a csenyétei tanítókat. Pedagógiai
munkálkodásunkat, az ott töltött kilenc tan-
év tapasztaltait összegzendő  kérdések kö-
zül említődik az első helyen a következő: 
Helyesen tettük-e, amikor szakítottunk a
hagyományos pedagógiával? Lehet-e al-
kalmazni, ha nem is maradéktalanul és tel-
jes mértékben, a személyközpontú nevelés
elveit zárt cigány közösségben, ott, ahol
ennek semmiféle hagyománya nincsen? (7)

Az újabb lényeges változást az iskola
életében az 1993–94-es tanév hozta meg.
Fiatal, velünk hasonló nézeteket valló taní-
tók érkeztek a faluba. Megteremtődtek egy
együtt gondolkodó, a gyerekek igényeit és
képességeit elsődlegesen figyelembe vevő
tantestületi csapatmunkának a feltételei.
(Mindmáig ezt tartom a kilenc tanév egyik
legnagyobb értékének.) Miben állt az isko-
la pedagógiájának lényege, milyen elveket
vallott? (8) Figyelem a gyermek teljes sze-
mélyiségére, kezdve az egyéni szükségle-
tektől a szülői háttéren át egészen a tágabb
környezetig. Hallgatva belső megérzé-
sünkre, s nem utolsósorban szaktanács-
adónk javaslatára félretoltuk az akkor még
kötelezően előírt tanmeneteket. Tettük ezt
elsősorban azért, mert láttuk annak alkal-
mazhatatlanságát, eredménytelenségét. 

Ha a gyermek teljességét vesszük figye-
lembe, akkor nem kerülhetjük ki olyan kí-
nosnak látszó problémák megoldását, mint
amilyen a testi ápoltság, öltözködés, alapve-
tő higénés szokások elsajátíttatása.
. Meglepő, hogy ebben a kérdésben meny-

nyire partnernek mutatkoztak a szülők az
évek során. Az óvoda és az iskola hatására
egyre inkább fontossá vált a cigány szülők-
nek, hogy tisztán és rendezetten küldjék
gyermekeiket a falubeli intézményekbe.
Igen nagy feladatot jelent előállítani a hét öt
napján a tiszta ruhát olyan sokgyermekes
családban, ahol nem rendelkeznek fürdőszo-
bával és gyakran mosógéppel sem. A csalá-
dok nagymosás idején egymástól kérik köl-
csön a munkát gyorsító, könnyítő eszközö-
ket. Nem kis ámulatunkra épp a legnehezebb
körülmények között élő kislányok jelentek
meg ünnepségeinken hófehér ruhában.

Közvetlen beavatkozásra ha sor került –
hajtetvesség elleni szer használatára, für-
detésre gondolok elsősorban – azt az első
időkben megtiltották a szülők, mert úgy
gondolhatták, hogy mindezt csak a cigány-
ságuk miatt tesszük. Néhány tanév lefor-
gása alatt sajátos, sokszor ki nem mondott
párbeszéd jött létre a gyermek segítségével
a szülők és a tanítók között. Főleg a lányok
szerették meg a hajmosást, -fésülést, a haj
különböző módon történő befonását. Így is
maradtak, akik szégyellték az iskola nyil-
vánossága előtti tisztálkodást. Szüleik in-
kább délután a lakásunkon kerestek föl
bennünket, hogy adjunk már ki nekik egy
kis szert, mert nem akarják, hogy elterjed-
jenek a lakásban a csípős vérszívók.

*

Sokkal nehezebb volt az alultápláltság
kezelése. A csenyétei cigány gyermekek
többségének legszembetűnőbb vonása a tes-
ti fejletlenség. A családi pótlékon tengődő
családok többségének sokszor alig van mit
enniük. A szegénység velejárója a rendszer-
telen életmód, a pénz fölösleges és gyors
fölélése, eltékozlása. A gyakori nélkülözést
feledtetni akaró csenyéteiek segélyosztás
idején cukorral és csokoládéval halmozzák
el gyermekeiket. Iskolásaink többsége a
szűkösebb napokban is előteremtette a pénzt
az édességre (összegyűjtötték a sörösüvege-
ket, átkutatták a szülők zsebét is), ami sok-
kal inkább a fogak romlását és nem a jólla-
kottság érzését szolgálta. Ezen a gondon
igyekezett segíteni az Önkormányzat, és
kezdettől fogva valamennyi gyermek szá-
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mára ingyenesen biztosította a háromszori
étkezést a hét tanítási napjain. A növekedés-
beli különbség mégis szembetűnő. Általá-
nosan jellemző, hogy a felső tagozatba (9)
kerülő gyerekek többsége termetre, súlyra
és alkatra jóval kisebb a velük egykorúak-
nál, és legtöbbjük testileg még csak harma-
dikos korosztályúnak felel meg. Nyomon
követhettük a társadalmi viszonyok kedve-
zőtlen alakulását, melynek szembetűnő vo-
nását gyermekeink soványsága reprezentál-
ta. Az első három tanévben még voltak a
korcsoportjuknak megfelelő fejlettségű
gyermekeink, sőt annál még magasabbak és
jóltápláltabbak is. A harmadik tanévtől – ak-
kor már közel harminc iskolásunk volt, az
első tanévben csak kilenc – egyre nőtt az
alacsonynövésűek tábora. Ennek persze
sok-sok oka volt, kezdve a „vadházasságok-
tól” (10) az anyatejről a tápszerre való átál-
láson át a Csenyéte sorsát közvetlenül irá-
nyító szervek sokszor nem éppen pozitív
hozzáállásáig. Mégis mindezek előtt kell
említeni azt a példátlan össztársadalmi ér-
dektelenséget és az ezt palástolni akaró hi-
bás állami támogatási rendszert, mely ugyan
egyre többet költ a hátrányos helyzetűekre s
egyre inkább adakozik, de valójában nem
látja  és nem is láthatja át, mire lenne szük-
ségük a Csereháton élőknek. 

Nincs lehetőség a mezőgazdaság föltá-
masztására, mint ahogy arra sincs mód,
hogy az egyre-másra épülő „szoc.pol.” la-
kások alapanyagául a vályogtégla szolgál-
jon, melynek előállítója ismét lehetne a ci-
gányember. Minden bizonnyal házaikat is
jobban megbecsülnék. 

A probléma természetesen ennél sokkal
szerteágazóbb, s ennek értelmében a megol-
dás is sokrétű. Nem csak a csenyétei cigá-
nyokról, de ugyanúgy a parasztságról is el-
mondható: sorsára hagyták. Becsapták
mindkettőjüket. Mindketten vesztesek, de a
nagyobbik vesztes kétségtelenül a cigány-
ság. A megoldás igen kézenfekvőnek tűnik
– ám ez mégis elérhetetlen – vállalni életü-
ket, a velük együtt való gondolkodást és
munkálkodást, részt vállalni közvetlenül az
életükből. Ennek kezdeményezője lehet egy
pedagógus csoport vagy más értelmiségiek,
de a falu életét irányító társadalmi szerveze-

tek szemléletének megváltozása nélkül alig-
ha valósulhat meg teljes mértékben.

A testi fejletlenség nincs közvetlen össze-
függésben az értelmi képességekkel. Elenyé-
sző volt azoknak a gyermekeinknek a száma,
akik ténylegesen értelmi fogyatékosként jár-
tak iskolába. A kilenc tanév alatt legfeljebb
három-négy ilyen gyermekkel volt dolgunk,
de rájuk is inkább jellemző az enyhe értelmi
fogyatékosság. Igen összetett dolog az okta-
tás. Azok a gyerekek, akikre mi azt mond-
tuk, hogy kiemelkedően jó képességűek és
tudnak haladni tanulmányaikban is, a kör-
nyezetből kilépve, a falut elhagyva, felső ta-
gozatban már kevésbé kaphattak jó minősí-
tést. Tény, hogy sokkal lassabban haladtak
tanulmányaikban, mert az igen elzárt kör-
nyezet s a szülők iskolázatlansága nem hatott
ösztönzően az ismeretek elsajátítására, a
készségek fejlesztésére. Ez emelt korlátot a
tudás megszerzésekor, s jelentette a legnagy-
obb gondot a kilenc tanév során a csenyétei
pedagógusoknak. 

Mit és hogyan tanítsunk? Kezdettől fogva
látható volt, hogy legtöbbjüknek gondot fog
jelenteni a minimális követelmények elérése
a fő tárgyakból a negyedik osztály végére.
Ezért a gyerek aktuális fejlettségére irányí-
tottuk a figyelmet. Nem az volt a döntő,
hogy melyik osztályba jár, hanem éppen hol
tart a tanulásban, a tudás megszerzésében.
Igyekeztük őket felkészíteni a felső tagoza-
tra is. Ám az új környezet és az új tantár-
gyak egészen más követelmények elé állí-
tották a csenyétei diákot. Ötödikben már
sokkal magasabb a mérce, mert a szaktár-
gyak megtanulása idegen szavak használa-
tával jár. (11) Bennük még a régi, a saját vi-
lágukat fölhasználandó ismeretek éltek, vi-
szont az új iskolában már jóval intenzíveb-
ben érvényesültek a társadalom elvárásai.
Legmesszebbre azok a gyermekeink jutot-
tak, akiket a szüleik is támogattak. Ha a szü-
lő akarta, hogy járjon a gyermek, akkor el is
végezte a nyolc osztályt, s jelentkezhetett
valamelyik körzetbeli szakmunkásképzőbe.
Ha a szülőknek kevés volt az indítékuk és
iskolái sem voltak, akkor nekünk is sok gon-
dot és rendszeres utánajárást jelentett, hogy
gyermekük legalább a négy osztályt elvé-
gezze. Úgy tűnik, hogy ebben a folyamat-
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ban nagyobb hátrányt szenvednek a lányok.
A szülői háztól elmenni nekik már csak
„férjesen” szabad. Nincs semmiféle gyakor-
lata a tanulással járó távollétnek. Pedig ezt
az utat meg kell tenni, bármilyen nehéznek
tűnik is. Próbálkoztunk a hirtelen kiemelés-
sel, távolabbi iskolákba való juttatással is
(Gandhi Gimnázium, Miskolci Gyermekvá-
ros, Kazincbarcikai Don Bosco Szakiskola,
Miskolci Egészségügyi Szakiskola), de ezek
mind-mind kudarcba fulladtak. Nem volt ki-
nek átadni a gyerekeket. Látható tehát az át-
menet problémájának a megoldatlansága.
Inkább jellemző a térségre, hogy többnyire
pedagógusok, óvónők, tanítók vagy tanárok
kezdeményeznek a maguk területén, és
igyekeznek minél többet vállalni a gyermek
életéből, de amikor váltás van és kényszerű-
en megszakad a kapcsolat, akkor egyre bi-
zonytalanabbá válik a dolog.

Gyakran rótták föl tantestületünknek fe-
lettes szerveink, hogy kevés az érdemi okta-
tói munka. Túl sok a játék, a gyermekek ér-
zelmi világával való foglalkozás a tanulás
rovására megy. Ez csak látszólag volt így.
Programunkat igyekeztünk a gyerekekhez
és a helyi igényekhez igazítani és abból ki-
indulva fölépíteni. A haj ápolása közben
szerzett tapasztalatokat föl lehetett használ-
ni a tananyag megszerkesztésekor. Vagyis
arra törekedtünk, hogy ezek a valóságos él-
mények szolgálják a tanulást, a továbblé-
pést. Ennek érdekében a tanítónak saját ma-
ga által kidolgozott tanmenetet és tanköny-
vet kellett összeállítania. Elképzeléseink
ezen a ponton nagymértékben összetalál-
koztak a Waldorf-, a Rogers- és Freinet-pe-
dagógiával. Mennyivel másképp viszonyul-
tak azokhoz a pontosan összeállított szöve-
gekhez, amelyeket már egy közös élmény
kapcsolt össze! (12) A tankönyvek legtöbb-
je a sok érdektelen szöveg miatt bizonyult
sokszor használhatatlannak. A projektekben
való gondolkodás egy csapásra megoldotta
számunkra az osztályok közötti különbséget
és a tanórák szervezésének a kérdését is.
Ugyanarról a témáról tanulhatott egyszerre
másodikos és harmadikos gyermek is. A ta-
nító feladata volt, hogy súlypontozza gyer-
mekenként a feladatok nehézségi fokát, s az
adott témához nyugodtan lehetett csoporto-

sítani az irodalmat, nyelvtant vagy akár a
matematikát. Így nem kényszerültünk arra,
hogy a különböző műveltségi területeket
más-más témakörök váltsák fel. Bár vi-
szonylag kevés tankönyvet használtunk, tö-
rekedtünk arra, hogy minél gyakrabban ta-
lálkozzanak számukra érdekes és könnyen
olvasható könyvvel. Gyermek- és képes-
könyvekkel, nekik megfelelő színes maga-
zinokkal először az óvodában volt dolguk.
Látható és a tanulmányi eredményben is ki-
mutatható volt az óvoda kedvező pedagógi-
ai hatása. Sokkal nehezebben tudtunk halad-
ni azokkal a gyermekekkel, akik kihagyták
vagy nem rendszeresen vették igénybe azt.
Nem volt könnyű  feladat megszervezni a
két intézményben dolgozó cigány szülők
munkáját. Az iskolában takarítók és ételki-
osztók dolgoztak.  Karbantartási munkála-
tokra senkit sem lehetett alkalmazni. Mi is
azt hittük, hogy a faluban nincs „szaktudás-
sal” is rendelkező férfi. Mégis akadt közöt-
tük olyan, aki értett a bojler vagy más elek-
tromos berendezések szereléséhez, esetleg
lakatossághoz vagy az ablaküveg bevágásá-
hoz, netán – mert ilyenre is volt példa – a
kéménybe költözött méhraj  befogásához.
Az ilyen szolgálatokért cserébe leginkább
cigarettával és kávéval fizettünk.

Iskolánk polcait leginkább tanév elején
tudtuk megtölteni könyvekkel. A könyv-
sorok néhány hónap elteltével összezsugo-
rodtak. Szerették hazavinni délután, hogy
megmutathassák a kistestvérnek vagy szü-
leiknek a szép képeket, hogy bemutathas-
sák olvasási tudományukat. Mivel semmi-
féle hagyománya nem volt a könyv hasz-
nálatának, különös figyelmet fordítottunk
arra, hogy az első találkozás boldog és
örömteli legyen. Kivártuk az időt, nem si-
ettettük őket az olvasás elsajátításakor.
Volt olyan elsős gyermekünk, aki már az
első hónap elteltével magától emelte le a
könyvet a polcról, de a többségüknél ez jó-
val több időt vett igénybe. 

A nyolcadik év nyarán valamennyi falu-
beli családot a faluról és az iskoláról szóló
könyvvel ajándékoztunk meg. (13) A falu
életében először volt könyvbemutató. Ké-
szültünk az ünnepre, a pestiek és külföldi-
ek fogadására, izgatottan vártuk, hogy
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végre szerencsésen megérkezzenek a falu-
ba. Nyári viharok idején vízmosások és
kőhordalékok sokasága nehezíti meg a
gépjárművel való bejutást.

Tulajdonképpen a cél elérése érdekében
soha nem köteleztük el magunkat egyetlen
tanítási módszer mellett sem, mert az első
számú irányító maga a falu volt, és minél in-
kább kihasználtuk az általa nyújtott lehetősé-
geket, annál inkább reménykedhettünk ab-
ban, hogy a felnőtté váló cigány gyermek
egyre inkább felelősséget fog érezni szülőfa-
luja iránt. A külvilág, a társadalmi elvárások
sokszor egészen más megközelítést kíván-
nak. Nincs idő, nem lehet ennyi időt elfecsé-
relni fölöslegesen az iskolában. Teljesíteni
kell egyre többet és egyre magasabb szinten. 

Önmagával és a külvilággal küzd egy-
folytában Csenyéte, ezt bizonyítja történel-
me is. Református
sziget. A dombokon
túl többnyire katoli-
kus falvak sorakoz-
nak. A jezsuiták ide-
jén nem jutott túl az
ellenreformáció a ga-
gyi tetőn. (14) Kik
képviselik a haladást?
Kik rendezik viszo-
nyát a külvilággal? A
levita kántortanítók.
(15) Be kell tehát
hozni a változást, a
haladást és fejlődést, de azt a falu lelkületé-
hez, életének ritmusához kell igazítani. Ér-
demes megérlelni a szőlőt, és aztán kivárni,
hogy kellőképpen kiforrja magát a bor, mert
csak így lesz igazán zamata.

A parasztság és cigányság tekintetében
sem arról van szó elsősorban, hogy kettő-
jük viszonya megromlott. Itt a közvéle-
mény megint szinte csak a nézeteltérések-
re helyezte a hangsúlyt. Egyszerűbb volt a
dolgot olybá minősíteni, hogy egyedül a
cigányság felelős a történtekért, mert köz-
vetlenül az tűnt föl mindenkinek: ők mér-
ték az utolsó csapást a falura. A hűvöseb-
bé váló viszonyt éreztük mi is. Az élet, a
közös összetartozás, az egymástól való
függés emléke megmaradt mindkettőjük-
ben. Ez jellemezte a mindennapokat. Meg-

lepett, hogy mennyire természetesen ül be
vasárnaponként néhány idős cigányasz-
szony és férfi a katolikus kápolnának be-
rendezett tisztaszobába. Hátra ültek, s
csendben hallgatták a liturgiát. Néhány év
elteltével értettük meg ennek fontosságát.
Ez olyan kiemelt találkozási pont lehet,
ami messzemenőkig szolgálhatja a falube-
liek és gyermekeink érdekét is. 

Nem könnyű a tájékozódás a miserend-
ben. Nézni egy kis fekete fedelű könyvből,
mit mond a pap, és éppen hol tart a szertar-
tásban. Aztán egy másik könyvből kikeres-
ni az éneket. Ha volt olyan vasárnap, hogy
valami miatt elmaradtunk, azt azonnal szó-
vá tették az özvegyasszonyok. Lassú és
megfontolt lépésekkel haladtunk előre a
hittan terén is. Kilencévi törekvésünk ered-
ménye lett az, hogy a baktakéki görög ka-

tolikus pap huszonöt
gyermekünket készí-
tette föl a gyónásra
és áldozásra.

Joggal helyeződik
a fő hangsúly az ok-
tatásra, de a társada-
lom nem igazán tudja
a megfelelő közelítés
módját. Mivel köztük
éltünk, láttuk azt, mi-
kor és hol léphetünk
be a falu életébe. Ez
persze rengeteg hibá-

val, sok vesződéssel és gyakran hangos ve-
szekedésekkel járt. A legnagyobb jótettnek
is más lett az értelme számukra, sőt épp
ellenükre valónak gondolhatták. Ami telje-
sen hétköznapi és egyértelmű számunkra,
mert kisiskolás korunkban megtanultuk és
benne van az életünkben, az nekik sokszor
érthetetlen. Hogyan kell viselkedni falubeli
népünnepélyen? Türelemmel lenni a másik
iránt, játszani a játék öröméért, s nem a kitű-
zött díjakért, elviselni a vereséget, ezek a fo-
galmak egészen más jelentést hordoznak.
Emlékezetes marad számunkra 1994 Pün-
kösdje. A versengés fődíjául tortát ajánlot-
tunk fel. Igazi mestermunka volt, melyet
kolléganőnk, Budai Edit készített el szere-
tettel és odaadással. Talán még a sütésében
is segédkezett néhány cigányasszony. A re-
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mek cukrászalkotás a tanítói lakás előszobá-
jában várta a verseny végét, ám az egyik ál-
lapotos anyuka „kívánós lett” (16):

– Kérhetnék egy szeletet a tortából, kí-
vánós lettem – fordult áhítozóan Edithez.

–  Szívesen adnék belőle, de jutalomnak
készítettük. Ez lesz a király fődíja.

–  Attól még egy szeletet megehetnék,
nem venné észre senki.

–  Hogy nézne az ki? Ha most belevág-
nék, akkor majd a király fog veszekedni,
hogy a fődíjba valaki beleevett – magya-
rázta a tanítónő.

– Edit, te nem látod, hogy én várandós
vagyok?

– Már hogyne látnám. Nem lesz jó egy
szelet vajas kenyér?

– Nem jó, mert én ezt a tortát kívántam
meg, s neked kötelességed adnod belőle! –
érvelt egyre hevesebben a kismama.

–  Várd ki a végét. Mindjárt vége a ver-
senynek, átadjuk a tortát, és ígérem, te fo-
god az első szeletet kapni.

A várandós anyuka elvesztette türelmét.
Veszekedett és kiabált, majd átment a
„szembe szomszédhoz” erősítésért, egy
öreg cigányasszonyhoz, aki híres volt a
hangadásban és kiabálásban. Alig tette ki
lábát a kapun, még alig hallgatta meg a pa-
naszost, már a közeli réten a versengés
helyszínén is tudta mindenki, néhány pilla-
nat múlva villámok fognak cikázni Cse-
nyéte égboltján, s lesz olyan vihar, hogy azt
valamennyi tanító egy életre megemlegeti.
Ordítozott a tanítói ház teraszára érve, ke-
zével hadonászva fenyegetőzött. Edit pró-
bálta őt elküldeni, de nem lehetett semmit
se tenni. – Adok én nektek tortát! – kiáltott
föl. Végül berontott az előszobába, fölkap-
ta a remekművet és a padlóhoz vágta.

A párbeszéd sajátos formája a veszeke-
dés. Leginkább emiatt tartanak tőlük. A fa-
luban élő parasztok már sokszor csak le-
gyintenek az ilyen veszekedős ügyeken.
Persze, akit a támadás ér, az rettenetesen
megijed, s nehezen szánja magát rá a békü-
lés irányába megtenni a megfelelő lépést,
ami mindkét fél számára kívánatos volna.
Az a partneri viszony, ahogy mi közelítet-
tünk feléjük, a velük szemben alkalmazott
megértő hangnem remek célpontjául szol-

gált a gyakori támadásoknak. Sokszor csak
azért jöttek, mert mi voltunk a közelben,
okuk nem is igen lett volna, mégis mi kép-
viseltük számukra a hivatalos közeget,
mely felelős az ő szegénységükért, a sok
nélkülözésért. A veszekedést kiváltó ok
semmi összefüggésben nem állt az oktatás
tényleges tartalmával. A fő hangsúly tehát
nem arra helyeződött, hogy miért tértünk át
a számukra „megszokott” oktatási formá-
ról valami újra. Később az e kérdés körül
folytatódó vitának lett olyan színezete,
hogy mi a szülők akarata ellenére cseleked-
tünk Csenyétén, mert nekik sokkal jobb
volna a Rákay tanító bácsi által vezetett ha-
gyományos berendezkedésű iskola. (17)

Hónapok és évek kellettek ahhoz, hogy
valamennyire megértessük velük a figye-
lem fontosságát. Ehhez legjobb eszköznek
iskolai rendezvényeink bizonyultak. A szü-
lő boldog, ha gyermekét láthatja, hallhatja
szerepelni. Sok-sok meseelőadásunk volt,
melyhez közösen terveztük meg a díszlete-
ket. A dekoratív háttér megrajzolásán és
annak kifestésén többnyire ők dolgoztak.

Tanítóságunk idején már csak szájhagyo-
mányként élt a helyi betlehemes játék. Né-
hány idős ember mesélte el, s ennek alapján
tanítottuk be gyermekeinket, hogy részesei
lehessenek egy még élő hagyománynak. Ka-
rácsony idején házról-házra járva köszöntöt-
tük a csenyéteieket. Diákjaink versengtek a
szerepekért. Tekintélyt jelentett köztük az
első pásztornak lenni. A kisebbek csodálattal
hallgatták a már két, esetleg három éve ját-
szókat, s alig várták a következő karácsonyt,
hogy ők is szerephez juthassanak.

Zseniálisan értenek a feloldáshoz, a ve-
szekedés utáni helyes párbeszéd megtalá-
lásához. A tortaügyet lezárandó – mi taní-
tók és a falubeliek – muzsikával és ének-
léssel igyekeztünk újból baráti jobbot
nyújtani egymásnak. Nem győztük csodál-
ni a mulatás, a zenélés és éneklés közbeni
fegyelmezettséget, azt, ahogy a legszebb
emberi oldaluk megnyilvánult az idegen
számára, a tanító vagy bárki érdeklődő
számára. Érzik a figyelmet, s eszükbe sem
jut ilyenkor a duhajkodás, hangoskodás. A
muzsika és dalolás egyszerre jelent szá-
mukra emlékezést és érzelmileg való töltő-
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dést, mely éppen a fegyelmezett és pontos
előadásnak köszönhetően mentes a szenti-
mentalizmustól. Igen érdekes hallgatni
előadásukban a legismertebb magyar nótá-
kat. A hallgatózás – éjszakákba nyúló las-
sú és szomorúsággal teli éneklés –  termé-
szetes kifejezési formája a csenyéteieknek.
Ennek sajátos formája a halottas háznál
való virrasztás egészen a temetés napjáig.

*

Tél közeledtével a szorgosabbak más
munkálatokba fognak. A keménnyé vált
kerteket ilyenkor érdemes megásózni, a
kertpótlásokat fölszántani. A látogató már
a visszatérésre gondol. Szállásadója a
szántás melletti árkokban vágja a megérett
fűzet. – ez nálunk egy családi szokás volt
mindig is. Apámtól tanultam. Akkor még
jobban kellett a kávás kosár. Összejöttünk
cigányok öten vagy hatan, együtt kötöttük
a kosarat. Közben lehetett mesélni, jobban
ment a munka. Sokszor kisegített a bajból.
Ha már nem volt kenyérre, akkor muszáj
volt valamihez kezdeni. Amíg nem barká-
zik a vessző, addig lehet szedni. De vi-
gyázni kell a tavaszi zöld vesszővel! 

Az ember megköti, aztán egy hét múlva
úgy összeszárad a vessző, hogy a bordák
között kiszóródik a harmatgomba.
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Akorábbi bevonultatási szisztéma ka-
tegorizálási rendszere (033/1965.
sz. MH – BM együttes utasítás, il-

letve a végrehajtására kiadott VKF  Intéz-
kedés, a 05/1969. VKF Intézkedés, majd
módosításuk a 0022/1980. sz. HM – BM
együttes utasítás és a végrehajtásra kiadott
0057/1980. sz. VKF Intézkedés) ugyanis
azt eredményezte, hogy a kulturálisan,
szociálisan hátrányos helyzetűek igen ma-
gas koncentrációja alakult ki az MN szer-
vezetén belül néhány helyen, így például a
hetvenes-nyolcvanas években az úgyneve-
zett építő alakulatoknál. Az alacsony isko-
lai végzettség és a büntetett előélet, a poli-
tikai megbízhatatlanság s a különféle devi-
anciákra való hajlam egyéb mutatói men-
tén válogatott állomány – a szakemberek
által már akkor is ellenjavallt – koncentrá-
cióján belül a cigányság olyan jelentős
arányt alkotott, hogy a katonai köznyelv
ezeket az alegységeket csak „cigány szá-
zadok”-nak nevezte. Ezek támogatására
megszervezték iskoláztatásukat, ami az
írást-olvasást alapvetően ismerő katonák
1–2 osztállyal való előrevitelét, azaz az
utólagos képzettség-pótlást jelentette, ma-
ximum az általános iskola 8. osztályának
befejezéséig. Ezen kívül ezeken a helye-
ken a katonák munkájuk után valamelyest
több illetményt, illetve családi körülmé-
nyeik figyelembevételével (a nős-családo-
sok aránya is magasabb volt közöttük)
gyakoribb eltávozást kaptak, mint másutt
szolgáló társaik. 

A rendszerváltást követően egyfelől
megváltozott a bevonultatás kategorizálá-
si rendszere (amely a súlyosabb köztörvé-
nyes bűnelkövetők, a kábítószeresek és az
öngyilkossági kísérletet korábban elköve-
tettek behívhatóságának mérlegelési
szempontjain kívül a 6 általános alatti 
végzettségűek behívásának tilalmát is el-
rendeli), másfelől megszűntek az építő
alakulatok, és a társadalmi hátrányos
helyzet szerinti állománykoncentrációhoz
kötődő intézményes tudatosság is lekerült
a napirendről. A jelenlegi helyzetben a ka-
tonai szolgálatát teljesítők között a ci-
gányság etnikai elkülönültségként hivata-
losan nincs nyilvántartva. Amióta pedig a
hazai cigányszervezetek politikai meg-
nyilvánulásai között annak a szárnynak a
véleménye jutott dominanciára, amely
diszkriminatív jellegűnek ítéli a cigányság
mindennemű megkülönböztetését a ma-
gyarságtól, a nemkívánatos politikai konf-
rontációktól való félelem, illetve a „ho-
gyan segítsünk, ha el sem különíthetjük a
rászorultak jellemzőit?” bizonytalansága
tovább merevítette az e probléma kapcsán
folyamatos hivatalos elzárkózást a társa-
dalom szervezeteiben, így a hadseregen
belül is. A hadsereg ez idő szerint az aláb-
bi dimenziókban érintkezik a cigányság
problémáival: 

– a nemzeti Kisebbségi Törvény végre-
hajtójaként;

– a saját feladatkörében a személyi állo-
mányán belül;
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A Magyar Honvédség hivatásos
állománya és a cigány származású

katonák
A hadseregben a kisebbség-kezelés külön problémakörét alkotja a 

cigánysághoz való viszony. Annak, hogy ki a cigány, ugyanúgy nincs 
nyilvántartásbeli nyoma, mint az egyéb etnikai kisebbségek

nyilvántartásának, mégis a sajátos kulturális és szociális
szegregációjuk miatt a Magyar Néphadsereg nem tudta megkerülni,

hogy a cigánysággal kiemelten foglalkozzék.



– a cigány sorkatonák sorozása, egész-
ségügyi és szociális minősítése, behívása,
kiképzése és szociális gondozása, fegyel-
mi ügyeinek intézése, leszerelése feladat-
körében;

– a hivatásos állomány körébe történő
felvétel, kiképzés, előmenetel biztosítása
feladatkörében;

– az úgynevezett „szerződéses katonák”
körébe történő felvétel, polgári használható-
ságú kiképzés és alkalmazás feladatkörében.

A hadsereg fontosságát kiemeli a cigá-
nyokkal kapcsolatos feladatvállaláson 
belül, hogy a cigány férfiak túlnyomó
többségének életében ez a szervezet jelen-
ti az utolsó intézményes mintaadó, civili-
zációs-kulturális kiegyenlítő funkciójú ha-
tásokat; továbbá a hadsereg presztízsének
romlásával s a cigányság társadalmi integ-
rációs készségének növekedésével egyre
nagyobb számban fogadja be a hivatásos 
tisztek-tiszthelyettesek soraiba a cigány
férfiakat, ami a cigány értelmiség kialaku-
lásának a jövőben minden bizonnyal bővü-
lő csatornáját biztosítja.

A hadseregben megvannak a cigány-
program szervezeti kezelésének feltételei.
1994. márciusa óta működik a Magyar
Honvédségen belül a Humán Szolgálat, 

amely feladatrendszerébe képes befogadni
a cigánysággal kapcsolatos működésmódo-
kat. A védelmi szektor minden állomány-
kategóriájában kiépültek érdekartiku-
lációs, érdekvédelmi szervezetei (HOSZ,
HODOSZ, CSÉSZ stb).

Egy, a hivatásos állomány 1994-ben
esedékes közérzetét, hangulatát, helyzet-
elégedettségét kutató vizsgálat arra is vál-
lalkozott, hogy a tisztek, tiszthelyettesek
cigány sorkatonákkal szemben tanúsított
attitűdjeit, értékeit, illetve véleményét is
feltérképezze. A cigányságról általában, il-
letve annak bármely csoportjáról – így az
éppen katonai szolgálatot teljesítőkről –
vallott tudati-pszichikai elemek természe-
tesen egyfelől közhangulati, közérzeti té-
nyezők, másfelől ezeknél lényegesen töb-
bek, amennyiben politikai, szociális látás-
módbeli, sőt világnézeti tudat-tartalmat is
hordoznak magukban. E kettősség minde-
nekelőtt azon alapul, hogy egyfelől a ma-
gyar társadalomban immár tradícióvá vált
a „cigány-problematika”, másfelől általá-
ban a kisebbségek és a marginális csopor-
tok megítélését és kezelését mindig egyfé-
le modalitás, azaz az éppen adott körülmé-
nyektől való nagymértékű függés határoz-
za meg. A magyar népességben a társadal-
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kizárólagos vonásként       más jegyekkel együtt
említett külső jegyek        emített látható jegyek

bőrszín 20,4                                  51,8
fekete haj 0,5                                  36,9
sötét szem 0,3                                 11,3
széles pofacsont 0,3 9,4
testmozgás 0,3 3,1
ápolatlanság 0,8                                  10,2
öltözködési stílus 5,5                                  71,5
nyelvhasználat, beszédmód, akcentus, hanglejtés                            17,0 9,2
sajátos szókincs 7,6 6,5
szlenghasználat 1,8 4,5
hangoskodó 1,0 3,1
gesztikulálás 0,35 6,8
viselkedésmód, heves vérmérséklet                                              12,3 6,0
lelki érzékenység 0,3 0,3
alkalmazkodóképtelenség 1,6 1,6
kirívó, sértő 5,0 3,4
csoportokban bátrabb, tevékenység, teljesítmény 2,4 1,6
hullámzó teljesítmény 8,6 3,9
gyenge 7,6 3,7
munkakerülő 5,0 4,5
megbízhatatlan 4,2 4,5

1. táblázat. Milyen jellemzőkből következtetnek arra, hogy bajtársuk cigány származású? (%)



mi fejlődési sajátosságok és az ennek leg-
alább részét képező tudománytörténeti és
tudománypolitikai specifikumok miatt a
kisebbségekkel és a marginális csoportok-
kal szemben tanúsított előítéletes gondol-
kodásmód, heterosztereotip beállítódások,
etnocentrikus világképek jellemzik a ci-
gányságról és természetesen más kisebb-
ségi csoportokról alkotott nézetrendszere-
ket. Ezek a habitusok mára nem csupán a
vélemények szintjén alakítják a népesség
viszonyulását az érintett csoportokhoz, ha-
nem érték- és világnézet-konstituáló sze-
repet is betöltenek. E kettőség figyelem-
mel kísérése leíró elemzéseink egyik leg-
fontosabb célkitűzése lesz.

A cigány-problematika hazai politikai,
szociális és társadalmi rendezetlensége a 
szemantikai-definíciós nehézségekben ta-
gadhatatlanul jelen van. A „cigány” fogal-
mát a közvélemény „a priori” kategóriaként
kezeli, amelyet nem kell és nem is lehet eg-
zaktan meghatározni, körülírni. Ugyanak-
kor az előítéletes, a sztereotip és az etno-
centrikus világlátás révén ehhez az a priori
kategóriához markáns, konkrét és sziklaszi-
lárd értékítéletek kapcsolódnak. A hadsereg
hivatásos állománya a cigánylét fogalmát
ambivalens módon kezeli. (1. táblázat)

Azok a hivatásos katonák, akik a ci-
gányság mibenlétét egyetlen vonásban 
vélik felfedezni, dominánsan a bőrszínt, a
sajátos akcentust, valamint a heves 
vérmérsékletet emelték ki. A többi karak-
terisztikus jegy szemléletükben lényege-
sen kevésbé jelentős. A cigányságról val-
lott egydimenziójú vélekedések tehát első-
sorban külső megnyilvánulásokra, akár
egyszeri észleleti aktussal megragadható
vonásokra koncentrálnak. A cigányságról
vallott efféle csoportkép tehát két fontos
tulajdonsággal rendelkezik, egyfelől egy-
központú, homogén, másfelől felszíni ab-
ban az értelemben, hogy elsősorban a lát-
ható, közvetlenül észlelhető karakterele-
mekre korlátozódik. Az egyik lehetséges
értelmezés szerint e két vonás klassziku-
san a sztereotip gondolkodás velejárója,
így több-kevesebb bizonyossággal megál-
lapítható, hogy a hivatásos állomány egy
kisebb részének a cigányságról vallott fel-

fogása ebbe a gondolkodástípusba sorol-
ható. A másik lehetséges értelmezés sze-
rint a hivatásos állomány a cigánysággal 
kapcsolatban csupán azért nem keres mé-
lyebb karakterjegyeket, mert csupán a kül-
ső, látható jegyekben lát különbségeket, a
mélyebben fekvő karakterjegyeket illetően
így szükségtelennek tekinti a terjengős
taglalást.

A „cigányság” lényegéről többsíkúan,
árnyaltabban gondolkodó, tehát a jellemző 
vonások között többet megemlítő hivatá-
sos katonák domináns cigányképének tar-
talmi struktúrája sem tér el lényegesen az
előbb említett csoportétól. Arról van szó
tudniillik, hogy az árnyaltabban gondolko-
dó – egyébként többséget képviselő –
megkérdezettek ugyan több karakterképző
vonással írják le a cigányokat, de ezek a
jegyek is főleg a külső tulajdonságokra
összpontosítanak (bőrszín, fekete haj, sö-
tét szem, ápolatlanság, öltözködési stílus,
akcentus, gesztikulálás). Mindennél többet
elárul az a tény, hogy az első, „külső, lát-
ható jegyeknek” elnevezett tulajdonság-
csoportból választottak elsősorban jellem-
zőnek vélt vonásokat, illetve hogy itt szin-
te mindegyik szóba kerülő tényező gyak-
ran előfordul a tisztek, tiszthelyettesek ci-
gányképében. Összességében tehát azt kell
megállapítani, hogy a hivatásos állomány
cigányságról vallott definitív gondolkodá-
sa legfeljebb aszerint differenciálható,
hogy túlegyszerűsített vagy árnyaltabb tu-
datformáról van szó, de mindkettőt hason-
ló módon a külső megnyilvánulásokra irá-
nyuló figyelem dominálja. 

Érdemes azonban megjegyezni azt is,
hogy ha az egysíkú és a többdimenziójú
cigányképeket összehasonlítjuk, azt talál-
juk, hogy fent említett struktúrájuk mellett
az egysíkú felfogások erőteljesebben ori-
entálnak a belső vonásokra, amelyek fő-
ként az utolsó két tulajdonságcsoportban
fordulnak elő (viselkedésmód, tevékeny-
ség-teljesítmény). Ezek közül is elsősor-
ban azokban, amelyek a katonai szolgálat-
tal többé-kevésbé szoros összefüggésbe
hozhatók; heves vérmérséklet, hullámzó
teljesítmény, gyengeség. Úgy tűnik tehát,
hogy az erőteljesebben sztereotip gondol-
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kodást a háttérből egyfajta szakmai érték-
rend mozgatja, irányítja, azaz ezt a sajátos
modális látásmódot az jellemzi, hogy
szakmai értékek által motivált, ha úgy tet-
szik, hadsereg-specifikus.

A modális cigánykép tulajdonképpen elő-
revetíti azt, hogy a hivatásos állomány
konkrét viszonyulásaiban milyen státuszt
foglalnak el e kisebbségi csoport képviselői.
(2. táblázat)

Általában a hivatásos katonák cigá-
nyokhoz fűződő viszonyrendszerét mér-
téktartóan távolságtartónak lehet nevezni.
Alig több, mint egynegyedük nem lát kö-
zöttük és a nem cigányok között különbsé-
get, s ennek megfelelően nyilvánvalóan
semleges viszonyulást óhajt velük kapcso-
latban deklarálni. Ezzel kapcsolatban ér-
demes megjegyezni, hogy az ilyen típusú
vélemény vagy megbízhatatlan az őszinte-
ségét illetően (ezt a kérdezés anonimitása
miatt kevéssé valószínűsítjük), vagy pedig
a cigány és a nem cigány lakosság közötti 
különbségek tagadása valamilyen általá-
nos, sőt absztrakt humánfilozófiai, illetve 
globális emberjogi eszményrendszeren
alapul, hiszen a mai magyar társadalom-
ban aligha lehet akárcsak megközelítően is
azonosnak tekinteni a cigány és a nem ci-
gány lakosságot akkor, amikor jellemző
társadalmi státuszukat, társadalmi esélyei-
ket, kultúrájuk szerves részét képező szo-
kásaikat, hagyományaikat, értékeiket,
együttélési formáikat, közösségi viszo-
nyaikat, nyelvhasználati sajátosságaikat
stb. vesszük figyelembe. 

A cigány és a nem cigány lakosság azo-
nosként, nem megkülönböztethetőként 
való feltüntetése inkább egy rossz és vég-
ső soron káros ideológiai ráhatás remanens
következménye, semmint valóságalapú
társadalomszemléleté. A modern társada-

lomkutatás számtalan esetben rávilágított
arra, hogy a kisebbségi problémák kezelé-
sének nem a különbségek ignorációja az
optimális módja, hanem ellenkezőleg, a
sajátlagos kultúra és társadalmi beágya-
zottság megismerése és ezen ismeretek
felhasználása olyan módon, hogy az adott
kisebbséget másságával együtt fogadja el a
társadalom a többséggel egyenrangúnak.
A pozitív viszonyulások reprezentációja
meglehetősen alacsony.

Ugyanakkor a távolságtartó megnyilvá-
nulások, elsősorban ezek mértéktartó for-
mái jellemzik leginkább a hivatásos kato-
nák viszonyát a cigány származású kato-
nákhoz. Fontos információ, hogy a hivatá-
sos állomány cigányokkal szemben tanúsí-
tott mértéktartó távolságtartása elsősorban
belső megerősítésű viszonyok formáját öl-
ti, amennyiben a fenntartás, illetve az el-
lenszenv alapjául hangsúlyozottan első-
sorban a saját tapasztalatok, nem pedig a 
közvélekedésben uralkodó nézetek, érték-
ítéletek szolgálnak. Ezt illusztrálja az a kö-
rülmény, hogy a saját tapasztalatok miatti
óvatosság (41, 6 százalék), illetve a „kí-
vülről” jött vélemények ignorációja (14,8
százalék) lényegesen gyakoribb viszony-
leíró válaszok, mint a forrásmegjelölés
nélküli kismértékű és erős ellenszenv érze-
te (9,3 százalék és 2,7 százalék). Ez utób-
biak lehetnek a közvélemény értékítéletei-
nek és minősítéseinek potenciális mani-
fesztációi: nem kizárt azonban, hogy itt is
jelen vannak saját élmények, tapasztala-
tok. Mindez arra utal, hogy az előbbi kér-
déskörben tapasztalt felszínes és sztereotip
cigánykép forrását a hivatásos állomány
gondolkodásában elsősorban belső élmé-
nyek és tapasztalatok alkotják, nem pedig
a civil társadalomtól veszik át. Végső so-
ron pedig arról tanúskodik, hogy a hivatá-
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óvatos velük a tapasztalatai miatt 41,6
semmilyen különbséget nem lát köztük és mások között 27,4
sok rosszat mesélnek róluk, de nem törődik vele 14,8
kismértékű ellenszenvet tapasztal irántuk 9,3
van egy-két barátja is közöttük 3,0
erős ellenszenvet táplál irántuk 2,7
szimpatizál általában a cigány katonákkal, maga is cigánynak vallja magát 1,1

2. táblázat. A cigány származású katonákhoz való viszony (%)



sos állomány „egészséges” társadalmi tu-
dathordozó közeg, amelyben a kisebbségi
létről, a kisebbségi csoportokról alkotott
nézetrendszer ugyanolyan mechanizmu-
sok révén jön létre, mint a civil szférában.
Mindezt persze úgy is megfogalmazhat-
juk, hogy a civil szférában működő tudat-
alakító történések nem hagyják érintetle-
nül a hadsereg állományát sem, hanem na-
gyon is hasonló jelenségeket, reagálási
formákat váltanak ki benne. 

Civil cigánykutatásokból (1) tudjuk,
hogy a magyar népesség egyharmad része
(31,5 százalék) olyan nem cigány, akinek a
barátai között van cigány, egyhatodának
(15,9 százalék) a szomszédai között, s ha-
sonló arányban (17,5 százalék) a munka-
társai között fordulnak elő cigányok.

A hivatásos állományúaknak nagyjából
hasonló személyes tapasztalatszerzési le-
hetőségük van a cigányokkal, mint az or-
szág lakosságának, és valószínűleg az or-
szágos mintához hasonlóan többségben
vannak azok, akiknek nincs személyes
érintkezésük cigány katonákkal. Ezen az
sem változtat, ha elmondhatják, hogy
nemzetiségi származású vagy alternatív
szolgálatot választó katonákkal még ennél
is kevesebb a személyes kapcsolatuk. Itt
csupán arra szeretnénk rámutatni, hogy
mindez nem akadályozza meg, hogy a
konkrét tapasztalatokkal rendelkezők és
nem rendelkezők egyformán határozott 
véleményalkotókként jelenjenek meg.

A cigánysággal szembeni óvatos-tartóz-
kodó attitűdök ellenére a hivatásos 
állomány nem elutasító e kisebbségi cso-
porttal szemben.  (3. táblázat)

A fentebb tapasztalt mértéktartó óvatos-
ság a szolgálati viszonyok partnerszférájá-
ra is adekvát alakító hatással van. Az álta-
lános cigánykép, a cigányokhoz való glo-
bális viszonyulás konzisztens a szolgálati
szférában tanúsított társkapcsolati ambíci-

ókkal. Hiszen a hivatásos állomány döntő 
többsége feltételesen, kisebb hányada fel-
tétel nélkül elfogadna cigány származású
társakat a katonai szolgálatban, és a legki-
sebb csoportot alkotják azok, akik semmi-
lyen körülmények között nem hajlandók
erre. Úgy tűnik tehát, hogy az intézményes
és az informális relációk nagymértékben
megfelelnek egymásnak. Más oldalról kö-
zelítve: a kétségkívül először az informális
szférában megnyilvánuló (mégha az intéz-
ményes szféra által determináltan is) tar-
tózkodó attitűdök konvertálódnak a for-
mális szervezeti viszonyokba is, ezzel
egyszersmind globálissá téve a cigányság-
gal kapcsolatos társadalmi viszonyokat.

A cigányokkal kapcsolatos szervezeti-
intézményes attitűd nem teljesen differenci-
álatlan, még akkor sem, ha az egyes part-
nerkapcsolat-típusokban azonos tendenciák
tapasztalhatók. Ellenkezőleg, a cigánytárs
vállalása a személyes minőségi kondíciók-
hoz kötött elfogadáson belül a szolgálati hi-
erarchiától függ. A hivatásos katonák 16,4
százalékának cigány származású bajtársat
elfogadó attitűdje az elutasítás irányába
mozdul el, ha elöljáróról, parancsnokról
van szó, 71,8 százalékának a feltételes elfo-
gadás felé, ha kollégáról, és 30,1 százaléká-
nak a feltétel nélküli elfogadás felé, ha alá-
rendeltről van szó. Következésképpen a ci-
gányság iránt tanúsított mértéktartó viszo-
nyulásra a hierarchiában való gondolkodás
„rátelepszik”, torzítja azt, felerősíti a meg-
különböztetés igényét. Úgy tűnik tehát,
hogy a hivatásos állomány kiegyensúlyo-
zottság-közeli óvatossága a cigánysággal
szemben inkább a párhuzamos és a lefelé
épülő hierarchikus viszonyokon belül érvé-
nyes, a felfelé nyúló hierarchiában a határo-
zottabb garancia-igény felé mozdul. Tekin-
tettel arra, hogy a hadsereg szervezeti lété-
ben a hierarchia lényegesen nagyobb, jelen-
tősebb szerepet játszik, mint a civil szerve-
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feltétel nélkül     attól függ    egyáltalán nem

bajtársat 22,8 71,8 5,4
elöljárót, parancsnokot 20,1 63,51 6,4
alárendeltet, beosztottat 30,1 64,8 5,1

3. táblázat. Elfogadna-e maga számára cigány származású... (%)



zetek többségében, itt a cigánysággal kap-
csolatos intézményes viszonyrendszerben
várhatóan fokozottabb mind a tartózkodás,
mind az óvatosság, mind pedig a garancia-
igények esélye. Természetesen a hivatásos
állomány tagjaiban, akárcsak az emberek
többségében a cigánysággal kapcsolatos at-
titűdökben működik egyfajta diszpozíciós
rendszer. Az, ami elfogadható vagy elutasí-
tandó a maguk számára, az, ami jellemző
saját individuális léthelyzetükre, korántsem
biztos, hogy ugyanolyan jelleget ölt, ugyan-
olyan módon épül fel szervezeti gondolko-
dásukban, makrostrukturális viszonyrend-
szerükben. (4. táblázat)

A hivatásos állomány egyértelműen azt
tartaná leghátrányosabbnak, ha a sorállo-
mányon belül növekedne a cigány szárma-
zásúak aránya, tehát ott, ahol egyébként sa-
ját magukra nézve a leginkább elfogadha-
tónak tekintették a cigány származású tár-
sakat. Ugyanakkor a tisztek, tiszthelyette-
sek körében inkább tartanák jótékonynak a
cigányok arányának növekedését, holott a
kollégák és az elöljárók közé a maguk szá-
mára kevésbé hajlottak elfogadni cigány
származásúakat. A megkérdezettek szerve-
zeti relációjú gondolkodásának és emocio-
nális világának diszpozíciós rendszerében
tehát éppen ellentétes viszonyulások ural-
kodnak a cigánysággal kapcsolatban. A két
szembenálló attitűd és véleményrendszer
nyilvánvalóan eltérő forrásokból fakad; a
személyes pozíció az individuális belső él-
ményvilágból, valamint a közvetlen infor-

mális környezet impulzusaiból, a szerveze-
ti pozíció a kívülről kapott, elsősorban a hi-
vatalos szférában fogant eszmerendszerből
származik. A kettő konfliktusban áll egy-
mással, így a két pozíciót hordozó személy
is szükségszerűen belső feszültség megtes-
tesítője lesz. Meglehetősen nagy bizton-
sággal állítható, hogy ennek a feszültség-
nek a kioldási pontja a cigánysággal kap-
csolatos érték- és magatartásformák di-
menziója lesz. A cigány származásúak
aránynövekedéséhez kapcsolódó vélekedé-
süket a megkérdezettek igen magas arány-
ban (84,4 százalékuk) indokolták, ami azt
mutatja, hogy véleményük erről a kérdés-
ről leülepedett, stabil. A kérdés csupán az,
hogy ezek az érvek milyen forrásból szár-
maznak, mennyire konzisztensek és persze
milyen tartalmúak.

Az előbbi problémakör komplementere
az a kérdés, hogy vajon a cigány szárma-
zású fiataloknak mit nyújt a katonai szol-
gálat. Milyen társadalmi előnyök és hátrá-
nyok származnak rájuk nézve a katonai
szolgálat során?  (5. táblázat)

A megkérdezett hivatásos állomány vé-
leménye e kérdésben is a semleges 
válaszok irányába húz. Körülbelül kéthar-
maduk úgy látja, hogy a cigány származá-
sú fiatalok nem „kaptak többet”, és tőlük
nem „vett el többet” a katonai szolgálat,
mint nem cigány társaiktól. Ilyen értelem-
ben a katonai szolgálat szempontjából sem
társadalmi előnyöket, sem társadalmi hát-
rányokat nem tulajdonítanak szociális stá-
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előnyös    nincs jelentősége   hátrányos

legénység 2,4 50,3 47,3
tiszthelyettesek 4,8 60,9 34,3
tisztek 6,1 54,1 39,7

4. táblázat. Előnyösnek, vagy hátrányosnak tartaná-e a Magyar Honvédség szempontjából, ha növekedne a
cigány származásúak aránya az egyes állománykategóriákban? (%)

előny    nem volt megkülönböztetés    hátrány

törvények, rendelkezések révén                                         21,2 77,2 1,6
elöljárók révén 8,6 66,4 25,0
kollégák révén 1,9 62,3 11,6

5. táblázat. Megítélése szerint a cigány származású katonák számára adódott-e a katonai szolgálatból
valamilyen előny vagy hátrány a korábbi évtizedekben? (%)



tuszuknak. Ebben a válaszban a korábban
tapasztalt „semmilyen különbséget nem
látok köztük és a nem cigányok között” tí-
pusú vélemény katonai szolgálatra kivetí-
tett verzióját érjük tetten, azzal a nem 
elhanyagolható különbséggel, hogy az ál-
talános különbség-negligáló egyharmados
aránnyal szemben az állomány kétharma-
da helyezkedik erre az álláspontra. Ez a
domináns vélemény a hadsereg nivelláló
intézményként való értelmezésének egyik
válfaja. Abban az értelemben feltétlenül
indokolt és legitim véleményről van szó,
ha a hivatásos állomány a fenti kérdést úgy
értelmezi, hogy tudniillik a cigány szárma-
zású katonákkal szembeni (intézményes és
informális) bánásmód nem diszkriminált
sem pozitív, sem negatív irányban. Ez a

nézet azonban figyelmen kívül hagyja azt
a körülményt, hogy az uniformizált bánás-
mód különböző társadalmi státuszú, eltérő
szociális esélyű, differenciált kultúrájú
emberekkel szemben éppoly diszkrimina-
tív, mint az azonos pozíciójúakkal szem-
beni eltérő bánásmód. A teljesség és az
igazságosság érdekében ehhez feltétlenül
hozzá kell fűzni azt a tényt, hogy a társa-
dalom modális szemléletéből, a közvéle-
ményből és a társadalmi értékítéletekből
éppúgy hiányzik a szociális megkülönböz-
tetésnek ez az értelmezése, mint a hadse-
reg hivatásos állományából. 

A megkérdezett állomány kisebb há-
nyada vél felfedezni valamilyen társadal-
mi előnyöket vagy hátrányokat, amelyeket
a cigány származású fiataloknak a 
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értékátlagrangsor

katonai szolgálathoz való viszonyuk 2,254
hivatásos katonai szolgálat iránti vonzalmuk 2,126
fizikai állóképességük 3,241
szellemi állóképességük 1,998
idegi állóképességük 2,205
elöljáró iránti lojalitásuk 2,663
kollegiális kapcsolataik 2,782
fegyelmezettségük 2,107

6. táblázat. Tapasztalatai szerint mi jellemző a cigány katonákra? (1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1= sokkal
rosszabb az átlagnál; 5= sokkal jobb az átlagnál)

Előnyös, mert jobban megismeri és megérti a cigányság életét, nehézségeit 37,9
leszerelésük után kevésbé lesznek előítéleteik a cigányokkal szemben 29,7
a segítőkészség könnyebben természetévé válik  4,8
Hátrányos, mert  rögzülnek az előítéletei a cigánysággal szemben 21,8
kérlelhetetlenebb és elzárkózóbb lesz a cigányság problémáival szemben 4,1
érzéketlenebbé válik a bajban lévők nehézségeivel szemben 1,4

7. táblázat. Megítélése szerint előnyös vagy hátrányos a nem cigány katonák szempontjából, ha cigány szár-
mazásúakkal együtt teljesítenek katonai szolgálatot?(%)

Előnyös, mert
új általános ismereteket, viselkedésmódokat sajátítanak el, amelyek megkönnyítik 
társadalmi beilleszkedésüket 48,3
igyekezni fognak, hogy teljesítményeik ugyanúgy megfeleljenek az elvárásoknak, mint másoké 24,2
könnyebben tanulják meg a katonai feladatokat, tennivalókat 3,7

Hátrányos, mert 
társadalmi előítéletekkel is meg kell küzdeniük 10,0
ki vannak téve olyan kudarchelyzeteknek, amelyek felkészültségük hiányosságai miatt érik őket 8,9
mert céltáblái lesznek társaik heccelő, gúnyolódó viselkedésének 4,5

8. táblázat. Megítélése szerint előnyös vagy hátrányos a cigány katonák szempontjából, ha nem cigány szár-
mazásúakkal együtt teljesítenek katonai szolgálatot? (%)



katonai szolgálat során/révén kell megél-
niük. Érdekes módon a tapasztalt 
privilégiumok és a deprivációk határozot-
tan megoszlanak a társadalom életének 
különböző szférái között. Míg a hivatásos
állomány a cigány származásúaknak 
biztosított privilégiumokat inkább a
makroszféra (törvények, rendelkezések), 
illetve a mikroszféra (társas, méghozzá ci-
gány specifikus közösségek) szintjén 
tételezi, addig a hátrányokat elsősorban az
intézményi szféra szintjén (elöljárók és
kollégák) találják. (Érdemes külön kiemel-
ni, hogy a megkérdezettek negyedének
meglátása szerint a cigány katonákat az
elöljárók részéről érintik elsősorban hátrá-
nyos megkülönböztetések.) Mindezek
alapján szinte önmagától vetődik fel annak
kérdése, hogy ha a cigány származású ka-
tonák hadseregben betöltött státuszát egy
olyan kettészakadt, polarizált állapot jel-
lemzi, amelyben csak a makrotár-
sadalomtól (amely, mint tudjuk, rendkívül
messze áll az egyéntől) és az érdekvédelmi
potenciától szintén megfosztott belterjes,
saját kisebbségi csoporttól várható bármi-
féle előny, a katonai szervezet elsősorban
depriválja őket, akkor milyen eredményre
számíthatnak a hadsereg társadalmi integ-
ráló és szocializáló törekvései. 

Mi az, ami az esetleges előnyöket és
hátrányokat involválja? Milyen teljesít-
mény-elemek hívják elő – ha előhívják –  a
fent említett privilégiumokat és deprivált
helyzeteket?  (6. táblázat)

Bár az átlagos értékek meglehetősen kö-
zépre húznak (ez az értékskálák jellemző
vonása), megállapítható, hogy a katonai
szolgálat különböző specifikus jellemzőit
korántsem egyforma erősséggel tulajdonít-
ják a cigány katonáknak. Igaz, a fizikai álló-
képességükön kívül szinte minden említett
vonásban az átlagosnál rosszabbnak tartják a
cigány katonákat, de érdemes kiemelni ezen
belül, hogy a kollegiális kapcsolataikat (talán
elsősorban cigány társaikhoz), illetve az elöl-
járó iránti lojalitásukat a megkérdezettek
átlagközelinek értékelték. Legrosszabb vo-
násukként szellemi terhelhetőségük és fe-
gyelmezettségük hiányosságát említették.

A kollegiális kapcsolatok rendszere fel-

veti a különböző társadalmi csoportok, 
eltérő kultúrákat képviselő közösségek
társadalmi együttélésének és érintkezésé-
nek sokat vitatott, de napjainkban sem
egyértelműen tisztázott kérdését. Arról
van szó tudniillik, hogy a cigány és a nem
cigány származású katonák közös katonai
szolgálata milyen előnyökkel és hátrá-
nyokkal jár, a szegregáció avagy a közös
szolgálat optimalizálja-e a katonai szolgá-
latot egyfelől s a két csoport közérzetét,
társadalmi integrációját, szocializációját 
másfelől? (7. táblázat)

Az állomány többsége előnyösnek véli a
nem cigány sorkatonák szempontjából 
a cigány származásúakkal való közös ka-
tonai szolgálatot (72,4 százalék), míg
megközelítőleg egynegyedük tartja ezt
hátrányosnak rájuk nézve (27,3 százalék).
A hivatásos tisztek, tiszthelyettesek tehát
többségükben elutasítják a szegregációt,
hiszen pozitív végkifejletűnek tartják az
együttélés ezen terepét. A katonai szolgá-
lat ideje alatt megvalósuló társadalmi
együttélés és érintkezés hasznosságát min-
denekelőtt abban látják, hogy ismereteik,
tudásuk a cigánylét sajátosságairól bővül-
nek. Ugyanakkor valamelyest kisebb je-
lentőséget tulajdonítanak a gondolkodási
kultúra (előítéletmentesség) és jelentősen
kisebbet a humán beállítódás fejlődésének.
A kapcsolatformát hátrányosnak ítélő tisz-
tek, tiszthelyettesek szinte egyhangúlag az
előítéletek rögzülésének, növekedésének
veszélyét látják. Márpedig az előítéletes
gondolkodás, ha tartalmaz is tudáseleme-
ket, azokat egyrészt szelektáltan és vulga-
rizáltan, másrészt torz logikai szabályok
által „rendezetten”, harmadrészt jelentős
mennyiségű érzelmi elfogultsággal higí-
tottan foglalja magában. Így az előnyök és
a hátrányok kettőssége egyben a probléma 
racionális és emocionális megközelítésé-
nek dichotómiáját is jelenti. (8. táblázat)

Jegyzet

(1) TOMKA Miklós: Gazdasági változás és a ci-
gánysággal kapcsolatos közvélemény. In: Cigánylét.
MTA PTI, Bp, 1991.
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Akérdésre kínálkozó válaszunk: Ter-
mészetesen van közük a kisebbségi
oktatásügyhöz. A közoktatás, a ki-

sebbségi jogok, kisebbségvédelem ma-
gyarországi törvényi szabályozása ma
megadja azokat a jogi kereteket, melyek
lehetővé teszik a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok számára a település adott ki-
sebbséget érintő oktatási ügyeibe történő
beleszólást, aktív részvételt. (1)

Természetesen kell, hogy legyen közük a
kisebbségi oktatásügyhöz. A kisebbségi
törvény szelleme sugallja, hogy megalkotói
a helyi kisebbségi önkormányzatok kezébe
elsősorban a kulturális autonómia megélé-
séhez kapcsolódó eszközrendszert adtak,
jogosítványaik e téren a legerősebbek, érte-
lemszerűen a helyi oktatás ügyeibe is ko-
moly beleszólásuk lehet. Fontosnak is tart-
juk, hogy tevékenységük szélesebb körben
kibontakozzon e téren, hiszen az oktatásról
mind több fórumon hangzik el, hogy olyan
kulcstényező – különösen a cigány népes-
ség esetében az –, amely hosszabb távon
képes orvosolni az e népcsoportra napjaink-
ban jellemző neuralgikus problémákat (a
szakképzetlenségből, alacsony iskolázott-
ságból származó munkaerő-piaci gondokat,
az egészségügyi, szociális helyzetet stb.).
Ezzel elősegítjük a cigányság sokat emle-
getett társadalmi integrációját, s ebben a fo-
lyamatban fontos szerepe kellene legyen a
kisebbségi önkormányzatoknak is az okta-
tási-nevelési rendszeren, a kisebbségi prog-
ramokon keresztül is. 

A kérdésünkre eddig adott válaszok hár-
mas gondolati íve (van szerepük; kell le-
gyen; kellene, hogy legyen) jelzi azt a ben-
nünk felmerült hipotézist, mindennapi ta-

pasztalatainkat, amely arra ösztönzött ben-
nünket, hogy megvizsgáljuk a helyi érdek-
képviseleti szektor által ma betöltött szerepet
az óvodai-iskolai cigány programok terén. 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karán működő Romológia Sze-
mináriumon az elmúlt években több kuta-
tási program során is érintettük a cigány ki-
sebbségi oktatás kérdéskörét. E cikkben
vizsgálataink egyik fő szempontjáról sze-
retnénk beszámolni, nevezetesen Baranya
megye cigány kisebbségi önkormányzatai-
nak és romákkal foglalkozó civil szerveze-
teinek szerepéről, tevékenységéről a ci-
gány kisebbség számára működtetett okta-
tási programokban. Fő kérdésünk az volt,
mennyire tájékozottak az érintett önkor-
mányzatok, civil szervezetek ezekről a
programokról, mi a véleményük azokról,
hogyan próbálnak belefolyni a programok
működtetésébe, minőségi javításába.

Vizsgálatainkat kérdőíves felméréssel, a
régióban működő CKÖ-ok és civil szerve-
zetek munkatársainak megkérdezésével
végeztük, ami minden esetben a strukturált
interjúhoz hasonló beszélgetést jelentett.
A kérdőíves vizsgálat az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány (,A pályakezdő
cigány fiatalok munkavállalási esélyei’
című) és az FKP (,Cigány oktatáspolitika a
Dél-Dunántúlon’ című) által támogatott
kutatások keretében történt. (Mindkét ku-
tatást Forray R. Katalin vezette.) A vizs-
gálat során Baranya megye 38 településén
47 szervezetet kerestünk fel, közülük 32
CKÖ, 15 civil szervezet volt.

A kiválasztott cigány kisebbségi önkor-
mányzatok és civil szervezetek felkeresése
az időpont-egyeztetés miatt igen nagy
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Van-e közük a cigány kisebbségi
önkormányzatoknak a cigány

oktatási programokhoz?
A címben szereplő kérdésfelvetés kissé hipotetikus, s talán feleslegesnek

tűnhet. Azért fogalmaztuk meg csupán, hogy gondolati fonalául
szolgáljon írásunknak.



gondot jelentett. Köszönettel tartozunk a
megye három nagy önkormányzati szövet-
sége vezetőinek, akik segítettek a koordi-
nálásban: Gál József, Lungo Drom (Szi-
getvár), Kosztics István, Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzatok Baranya Megyei Szö-
vetsége (Pécs), Kosztics József, Siklós és
Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szö-
vetség (Siklós).

A vizsgálat eredményei

Megállapításainkat 3 fő szempont köré
csoportosíthatjuk:

– általános kérdések a településen mű-
ködő oktatási-nevelési intézményekről, ci-
gány programokról;

– mi a véleménye a szervezetek munka-
társainak a cigányság oktatási helyzetéről
a településen, megoldott-e a helyi kisebb-
ségi oktatás;

– milyen mértékben folynak bele a szer-
vezetek a település oktatási ügyeibe?

A programokról
A véleményalkotás szempontjából fon-

tos kérdés, vajon működik-e egyáltalán
oktatási intézmény a kisebbségi önkor-
mányzat településén. Jóllehet akkor is le-
hetséges véleményt alkotni e programok-
ról, ha éppen a működési területen nincs
ilyen, mégis minőségileg más a helyzet, ha
az önkormányzati képviselő személyesen
találkozik vagy találkozhat az oktatási in-
tézményekkel, azok vezetőivel.

Megállapíthatjuk, hogy mindösszesen a
vizsgált települések 20 százalékában nincs
semmilyen oktatási-nevelési intézmény a
szervezet működési területén. Jellemzően
óvoda (77 százalékban), az általános isko-
la alsó tagozata (80 százalék) és a felső ta-
gozat (77 százalék) található meg a vizs-
gált településeken. A baranyai település-
hálózat aprófalvas jellege miatt alacsony a
középfokú oktatási intézménnyel is ren-
delkező települések aránya (32 százalék).

A megadott válaszokból kitűnik, hogy a
legnagyobb arányú az általános iskolai ki-
sebbségi programok aránya (a vizsgált te-
lepülések 36 százaléka), ezen kívül még
óvodai kisebbségi programok találhatók a

településeken (26 százalékukban). Az
egyéb program száma elenyésző, 1 száza-
léknyi. Figyelembe véve, hogy vizsgála-
tunkhoz azokat a településeket választot-
tuk ki, ahol nagy számban él cigány népes-
ség, magas azoknak az aránya, ahol sem-
miféle program nem működik (38 telepü-
lésből 18, vagyis 47 százalék).

Ha ezt az adatot kivetítjük Baranya me-
gye 301 településére és ezt az arányt vesz-
szük alapul, akkor 159 településen kellene
kisebbségi programnak működnie. Ezzel
szemben hivatalos adataink szerint 50 tele-
pülés kap a központi költségvetésből ki-
egészítő normatívát cigány kisebbségi ok-
tatási feladatok ellátásához a cigány etni-
kumhoz tartozók felzárkóztató oktatására
(1998) (2), ezek közül csak 20 település
szerepel az Oktatási Minisztérium által el-
fogadott és engedélyezett cigány kisebbsé-
gi oktatási programok listáján, mely sze-
rint e 20 település 24 iskolája rendelkezik
engedélyezett programmal. Felmerül a
kérdés, milyen jogcímen vesz fel a többi
önkormányzat normatívát e feladatra. To-
vábbá miért nem tudnak a minisztérium-
ban olyan programokról (például Pécs szá-
mos iskolája), ahol igazoltan működnek e
programok?

A fenti számértékeket azonban túl ala-
csonynak találjuk, tudva, hogy a régióban
és Baranya megyében koncentráltan élnek
cigány származású emberek, megközelítő-
en 30 000 fő, így becsléseink szerint mini-
mum 7 500 cigány diákkal kell számol-
nunk. Baranya megyében 65 településen
választottak cigány kisebbségi önkor-
mányzatot az 1998-as választásokon. Töb-
bek között ezen érdekképviseleti szervek
feladata lenne, hogy más helységekben is
előmozdítsák a kisebbségi oktatás ügyét.

A programokkal rendelkező települések
33 százalékán a cigány származású diákok
közül mind részt vesz azokban. 19 száza-
lékban az érintettek több, mint a fele; 34
százalékban fele; 14 százalékban keve-
sebb, mint a fele részesül a számukra szer-
vezett oktatási programokban. 

A cigány tanulók iskolai problémáinak
okait vizsgáló kérdésekre adott válaszok-
ból (1–5-ig terjedő skálán mértük, mekko-
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ra szerepet tulajdonítanak a cigányság ve-
zetői az egyes tényezőknek az iskolai ne-
hézségek kialakulásában) a legfontosabb
hátráltató oknak a családi, szociális hátte-
ret tartják (4,2-es középértéket kaptunk),
ezt követi (3,8) a kisebbségi programok
alulfinanszírozottsága, majd 3,3-es átlag-
gal a cigányság társadalmi megítélése kö-
vetkezik. 3-as értéket kapott a normatíva
felhasználásának ellenőrizetlensége, ez-
után majdnem egy egész értékű csökkenés
következik a fontossági sorban, 2,2-es át-
lagú a hatékony oktatási módszerek hiá-
nya, melyet 2,1-es átlaggal a tanárok ré-
széről megnyilvánuló hátrányos megkü-
lönböztetés, illetve a cigány népismereti
oktatás hiányolása követ. A kultúraátadás
és a népismeret fontossága jelenik meg ak-
kor, amikor 81 százalékuk mondja, hogy a
cigány diákok a saját
kultúrájukat, történe-
tüket az óvodában,
iskolában meg kell
ismerjék. 19 száza-
lék szerint nem fel-
tétlenül kell ismerni-
ük. Senki nem gon-
dolja, hogy egyálta-
lán nem kell ismerni-
ük. Tehát fontosnak
tartják e területet, de
elégedettek a programok ez irányú tevé-
kenységével.

Az iskolai nehézségekben kisebb szere-
pet tulajdonítottak a más diákok felől ta-
pasztalható hátrányos megkülönböztetés-
nek (2-es átlag), 3 válaszlehetőség pedig
nem éri el a 2-es átlagot sem. Ezek az
anyanyelvi oktatás hiánya, illetve kötele-
zővé tétele, valamint az oktatók szakkép-
zetlensége. A cigány tanulók anyanyelvi
oktatását 61 százalékuk nem tartja feltétle-
nül szükségesnek, 17 százalék úgy véleke-
dik, egyáltalán nem fontos az anyanyelvi
oktatás, mindössze 22 százalékban pozitív
a válasz. Kiderül, a cigányság képviselői
elsősorban financiális megoldási lehetősé-
geket tartanak elképzelhetőnek, otthoni
anyagi okokkal, az iskolai programok hiá-
nyával vagy a pénz hiányában azok nem
megfelelő működésével magyarázzák a ci-

gány tanulók rosszabb tanulmányi ered-
ményeit.

A probléma tehát adott. Lássuk, hogyan
vélekedtek megkérdezettjeink a már mű-
ködő programokról.

Vélemények
A megkérdezett szervezetek 88 százalék-

ban osztották véleményünket a cigány okta-
tási-nevelési program szükségességére vo-
natkozóan, 12 százalékuk viszont nem tart-
ja fontosnak ezeket. Új cigány kisebbségi
oktatási-nevelési programok indítását tartja
szükségesnek 78 százalékuk; pénz hiányá-
ban 13 százalék, igény híján 9 százalék nem
tekinti ezt fontosnak.

Megfigyelhető mind a cigány kisebbsé-
gi önkormányzatok, mind a civil szerve-
zetek elégedetlensége a települések ki-

sebbségi programja-
it illetően. Összessé-
gében 60 százalékuk
szerint egyáltalán
nem megoldott je-
lenlegi formájában a
kisebbségi oktatás a
településükön, ezzel
ellentétben 13 szá-
zalék állítja, hogy
részben, illetve 27
százalék teljesen

meg van elégedve a helyzettel. Az oktatá-
si programok tartalmáról a többségnek
(93 százalék) jó véleménye van, a mara-
dék 7 százalék sem utasítja el, részben el-
fogadja azt.

Az elégedettséget mérő kérdéssorban
1–5-ig terjedő skálán értékelték a program
különféle elemeivel kapcsolatos vélemé-
nyüket. A résztvevő pedagógusok értékelé-
se 3,9-es elégedettségi fokot ért el. A prog-
ramokon belüli tehetséggondozás 3,7-es, a
felzárkóztató tevékenység 3,6-es középérté-
ket kapott csak. A népismereti oktatás elé-
gedettségi foka a legmagasabb, 4-es. A ci-
gány programokon belüli anyanyelvi okta-
tás elégedettségi szintje 2-es átlagot kapott. 

A cigány oktatási-nevelési programok
szerepét vizsgálva a cigány gyermekek be-
illeszkedésének elősegítésében a követke-
ző eredményeket kaptuk: 57 százalék sze-
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A kisebbségi törvény szelleme su-
gallja, hogy megalkotói a helyi ki-
sebbségi önkormányzatok kezébe

elsősorban a kulturális autonó-
mia megéléséhez kapcsolódó esz-
közrendszert adtak, jogosítványa-
ik e téren a legerősebbek, értelem-
szerűen a helyi oktatás ügyeibe is

komoly beleszólásuk lehet. 



rint eredményes e tevékenység, 25 száza-
lék szerint semmi szerepe nincs a beillesz-
kedés terén, 9–9 százalék mondta, hogy
csak részben mutatkoznak pozitív hatások,
illetve nem tudtak válaszolni. 

A programok hatása a tanulók jobb tanul-
mányi eredményére a kérdezettek 49 száza-
léka szerint pozitív, 27 százalék szerint rész-
ben van hatásuk, 21 százalék szerint nem
eredményesek, 3 százalék nem tudja.

Az válaszolók 26 százalékban elégedet-
tek a cigány kisebbségi oktatási-nevelési
programokban résztvevő cigány szárma-
zású diákok számát illetően, 52 százalék
csak részben elégedett, 22 százalékuk sze-
retné, ha többen vennének részt azokon. A
viszonylag erős negatív megítélés össze-
függésben lehet azzal, hogy látják, az in-
tegrációt, a magasabb társadalmi pozíciók
elérését elsősorban a tehetséggondozás, il-
letve a gyengébben haladók felzárkóztatá-
sa biztosíthatja. E tevékenységeket erősí-
tendőnek ítélték a programokon belül.

Megkérdeztük, részt vesz-e az oktatási
programokban nem cigány származású
gyerek is. A válaszolók többsége (95
százalékuk) szerint részt vesz, 5 száza-
lékuk nem tudja a kérdésre a választ. A ki-
rekeszteni akarás azonban abszolút mér-
tékben nem jellemző, mert mindannyian
igent mondtak arra a kérdésre, egyetérte-
nek-e azzal, hogy nem cigány származású
gyerekek is részt vesznek a programban.
Úgy tűnik, az érdekképviselettel, érdekér-
vényesítéssel foglalkozó cigány civil szer-
vezetek és cigány kisebbségi önkormány-
zatok képviselői megértették, küldetésük a
mások megismerésén keresztüli egymás-
hoz való közeledés üzenete.

Kíváncsiak voltunk arra is, hány cigány
származású fiatal lett sikeresebb a kisebb-
ségi oktatási programnak köszönhetően. A
megkérdezettek 21 százaléka 1–5 fő közt
határozta meg azoknak a számát, akik en-
nek az oktatási formának köszönhetik
eredményességüket. 17 százalék 6–10 főre,
21 százalék 11 fő fölé tette e létszámot.10
százalékuk szerint viszont senki sem lett e
plusz szolgáltatástól eredményesebb. 

A cigány kisebbségi önkormányzatok és
civil szervezetek vezetői, illetve tagjainak

véleménye a cigány gyermekek és más
nemzeti kisebbségek oktatása közötti tartal-
mi, minőségi különbséget illetően arányá-
ban majdnem megegyező. 58 százalékuk
állítja, hogy nincs különbség, 42 száza-
lékuk szerint más nemzeti kisebbségeké
megoldott, a cigány gyermekeké nem.

A megkérdezettek 32 százaléka szerint
jól, további 32 százalék szerint részben jól
használja fel az önkormányzat a cigány fel-
zárkóztatásra kapott normatívát. 36 száza-
lék nem tartja jónak az önkormányzati fel-
használást. Azonban a túlnyomó többség
szerint (85 százalék) célravezetőbb volna,
ha a kiegészítő támogatás felhasználásába
nagyobb mértékben beleszólhatnának a ki-
sebbségi önkormányzatok.

A cigányság választott érdekképviseleti
vezetői tehát nagyon fontosnak tartják a
cigány iskolai programokat és ennyire
megoldatlannak, problematikusnak látják
a kisebbségi oktatás helyzetét. Felmerül
bennünk a gondolat: Mit tesznek a helyzet
javítására? Kérdésfelvetésünkre a követ-
kező választ kaptuk:

A szervezetek és a helyi cigány kisebb-
ségi oktatás

A szervezetnek 29 százalékának van a
kisebbségi programokkal rendszeresen
foglalkozó munkatársa, 71 százaléknak
nincs. Adódhat ez a magas arány a prog-
ram hiányából és a hozzáértés hiányából is.

Kíváncsiak voltunk a szervezetek intéz-
ményi kapcsolatrendszerére, együttműkö-
dési képességére is. A településeken az
óvodák vannak jobbára jelen a cigány
szervezetek mindennapi tevékenységében,
a kapcsolat is velük a legjobb (1–5-ig ter-
jedő skálán értékelve az együttműködés
szorosságát 2,4-es átlaggal). 2,3 körüli át-
lagértéket mutat a helyi általános iskolai
kapcsolat, ezt az egyéb oktatási intézmé-
nyekkel való együttműködés követi. Meg-
lepetés 2,2 körüli átlaggal a helyi önkor-
mányzatok helyezése, utolsóként 1,9-es
átlaggal a civil szervezetek állnak, a ci-
gány kisebbségi önkormányzatok kapcso-
lata velük a legkevésbé jó. 

A megkérdezettek 27 százaléka állítja,
hogy nem ismerik, 27 százalékban csak
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részben ismerik, míg 46 százalékuk ismeri
teljes egészében a településen működő
programok tartalmát, felépítését. Miért
ilyen tájékozatlanok a cigányság választott
vezetői?

A szervezetek 34 százalékából jártak
már az összes programot működtető intéz-
ményben. 21 százalékuktól nem látogatta
meg még egyetlen munkatársuk sem a
programot, de tervezik azt. 11 százalékuk-
tól jártak már némelyikben. 5–5 százalék
azok aránya, akik személyesen is ismerik
az intézményben folyó munkát, de csak
mint szülők, illetve akiknek semmilyen ta-
pasztalatuk nincs, mert nem hívták őket. 3
százalékuk jelenti ki, hogy nem látogatták
meg a programot, mert nem értenek hozzá.

A cigány kisebbségi önkormányzatok
40 százaléka közölte, hogy az iskola
egyeztette a CKÖ-tal a programot, 29
százalékukkal az óvoda, 21 százalékkal a
helyi önkormányzat egyeztetett. 8 száza-
lékuk állítja azonban, hogy senki nem is-
mertette velük a program működési kere-
teit. Megjegyezzük, eredményeink pozití-
vabb képet tükröznek, mint egy hasonló
témakörű országos vizsgálat adatai, mely
szerint a cigány kisebbségi önkormányza-
tok véleményének kikérési gyakorisága
oktatási, kulturális ügyekben a település
képviselőtestülete részéről 10,3 százalék,
egyetértés kikérése mindössze 8,1 száza-
lékban fordult elő. (3) Elengedhetetlennek
tartjuk, hogy az érdekképviseletet betöltő
személyeknek betekintése legyen arról, mi
történik gyermekeikkel az oktatás intéz-
ményeiben. Érdekeltségüket, együttműkö-
dési készségüket csak a kellő szintű tájé-
kozottság tarthatja fenn. A legoptimáli-
sabb, ha maguk is aktív részesei a munka-
terv kidolgozásának, csak így érezhetik
magukénak e programokat. 

Ám az esetek nagy részében nem voltak
részesei a már működő programok kidol-
gozási folyamatának. 31 százalékuk jelen-
ti ki, hogy a programokhoz hozzászólt és
teljesen figyelembe is vették észrevételei-
ket. Azonos az aránya (26–26 százalék)
azoknak, akik azt állítják, a programot
nem látták, illetve ha látták is, nem szóltak
hozzá, mert nem értettek egyet azzal. 13

százalékos arányban látták, hozzászóltak,
de csak részben vették figyelembe észre-
vételeiket, 4 százalék esetében létezik több
intézményben is program a településen, de
nem mindegyikben vették a véleményüket
figyelembe. Ismerve az idevágó jogi sza-
bályozást, ezek az adatok elkeserítőek. A
kisebbségi törvény a kisebbségi lakossá-
got (e minőségében) érintő települési ön-
kormányzati rendeletekkel kapcsolatban a
helyi közoktatás, helyi média, hagyo-
mányápolás, kultúra és a nyelvhasználat
kérdéskörében egyetértési jogot ad a ki-
sebbségi önkormányzatnak. Ez a jog gya-
korlatilag azt jelenti, hogy az egyetértés,
közös megegyezés hiányában meg sem le-
het hozni ilyen döntéseket. (4) A kisebbsé-
gi oktatásra irányuló igények összeírása,
továbbá az oktatás megszervezése a tele-
pülési, illetve a kisebbségi önkormányza-
tok közös feladata. (5) Hogy e jogszabá-
lyok miért nem érvényesülnek a gyakorlat-
ban, csak részben magyarázhatjuk a tele-
pülés képviselőtestületének vagy az intéz-
mények vezetésének negatív, kirekesztő
magatartásával, de alapvető probléma az
is, hogy amíg e kisebbségvédelmi szerve-
zetekben nem dolgoznak az oktatáshoz ér-
tő, képzett munkatársak, akik kompetens
és értő partnerként vehetnek részt a mun-
kában, betekintésük a legjobb szándék el-
lenére sem fog lényegesen javulni. 

Megkérdeztük a szervezetek vélemé-
nyét a cigány kisebbségi oktatási-nevelési
programok állami normatívájának más
nemzeti kisebbségekéhez viszonyított
nagyságáról. 73 százalék állítja, hogy azo-
nos a finanszírozás mértéke, 22 százalék
véleménye szerint kevesebb, 5 százalék
úgy tudja, hogy többet kapnak a cigány
programok. E témában is az információk
differenciálatlansága mutatkozik meg. Va-
lójában nincs – jogilag nem is lehet – kü-
lönbség egyes nemzetiségek támogatása
közt. Az eltérések a programok típusából,
más-más tartalmából, feladatából adód-
nak, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint
a kisebbség nyelvén vagy két tanítási nyel-
ven történő oktatási feladatokra 41 000 Ft-
ot biztosít évente a költségvetés (a cigány-
ság esetében ilyenekkel nem találkozunk),
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a nemzeti és etnikai kisebbségi programok
27 500 Ft-ot, a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatására pedig 15000 Ft-ot kap-
hatnak. E tevékenységtípusok keverednek
a cigány képviselők előtt s szülnek gya-
nakvásokat.

Megfigyeléseinkből úgy tűnik, a cigány-
ság választott érdekképviseleti vezetői az
elmúlt választási ciklusok során megtanul-
ták, ráébredtek arra: ott van a helyük a ki-
sebbségi oktatásügyek irányításában, koor-
dinálásában is. Többé-kevésbé ismerik a
törvények által biztosított jogaikat, tevé-
kenységi kereteiket is. Bár e téren lenne
még tanulnivaló, az elmúlt pár évben sok
kiadvány, tanfolyamok, továbbképzések
törekedtek tájékoztatásukra.

A fő problémát
abban látjuk, igazá-
ból azt nem tudják,
hogyan éljenek tör-
vényes jogaikkal,
hogyan használják a
gyakorlatban a ren-
delkezésükre álló
eszközöket, jogosít-
ványokat.

A nemzeti és etni-
kai kisebbségek vé-
delméről szóló tör-
vény csak a törvé-
nyes kereteit adhatja
meg a kisebbségvé-
delemnek. Más kérdés, hogyan tudnak a ki-
sebbségek e jogosítványokkal élni s érdeke-
iknek a törvény alapján érvényt szerezni.

A törvényben foglalt intézkedések vég-
rehajtásának s a jogok kibontakoztatásá-
nak feltétele, hogy az adott település ren-
delkezzen anyagi – és legalább annyira
szellemi – javakkal. Ez ma sajnos sok he-
lyütt nincs meg, s talán legfőképp éppen a
cigány népesség által leginkább lakott te-
lepüléseken.

A jogok érvényesítése a lefektetett jog-
szabályokon túl legalább annyira múlik a
kisebbség helyi közösségein s azok megbí-
zott képviselőin is.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy ép-
pen a leghátrányosabb helyzetben lévő kis-
településekre a civil szféra, a társadalmi

szervezetek és a kisebbségi politikai érdek-
képviselet, érdekérvényesítés rendszerének
erősen hiányos volta jellemző, különösen a
cigányság vonatkozásában. A lakosság
meglehetősen passzívnak, megosztottnak,
szervezetlennek tűnik sok településen.

A cigányság szervezettsége, érdekarti-
kulációs és érdekérvényesítési lehetősége
és képessége igen alacsony szintű. Hiá-
nyoznak vagy csak formális jogosítvány-
nyal rendelkeznek a helyi cigány szerveze-
tek. Ennek okai többek között a cigány kö-
zösségekben is kereshetők, amelyek nem
tudják magukat megszervezni. 

A cigányság egyelőre távolról sem
egyenrangú partner a politikai életben. Ha
képviselőik alacsonyabban iskolázottak,

gyengébben képzet-
tek, mint a nem ci-
gány átlag, szerve-
zett segítséget kéne
kapniuk például a
pályázatok megfo-
galmazásában, meg-
írásában, a gazdál-
kodási vagy egyéb
ismeretek elsajátítá-
sában, amit sok eset-
ben a települési ön-
kormányza tok tó l
nem remélhetnek.
Gyakran felmerül az
információs és a

döntési folyamatokból való kizárásuk, ami
gyanakvásokat szül, illetve erősít, ahe-
lyett, hogy a „lakópolgári” öntudatot és az
együttműködési készséget növelné a ki-
sebbség és a többség, kisebbségi önkor-
mányzat és a település vezetése között. (6)

Erősíteni kellene a kapcsolatokat a tele-
pülési önkormányzat, az oktatási-nevelési
intézmények és a cigányság között, fontos
az információáramlás hatékonyságának
növelése, a hivatal tevékenységébe való
betekintés, a bizalmatlanság mérséklésére
irányuló pontos tájékoztatás érdekében.

A törvény általános elvei a kisebbségi
önkormányzatoknak az oktatásügyben je-
lentős szerepet biztosítanak, a részletek-
ben azonban nem szabályozzák e testüle-
tek szerepét, jogköreit. A jogi szabályozás
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A cigányság egyelőre távolról
sem egyenrangú partner a politi-
kai életben. Ha képviselőik ala-
csonyabban iskolázottak, gyen-

gébben képzettek, mint a nem ci-
gány átlag, szervezett segítséget

kéne kapniuk például a pályáza-
tok megfogalmazásában, megírá-

sában, a gazdálkodási vagy
egyéb ismeretek elsajátításában,
amit sok esetben a települési ön-

kormányzatoktól nem 
remélhetnek.



szelleme azt sugallná, hogy a kisebbségi
önkormányzatok iskolafenntartók legye-
nek. (Ezt nem zárja ki jogszabály, de a fi-
nanszírozás rendszere nem is bátorítja
ilyesmire az önkormányzatokat.) A másik
lehetőség, a létrejött kisebbségi önkor-
mányzati rendszer valamiképpen formali-
zálja a nemzetiségi-kisebbségi oktatás
szervezését, akár kezdeményezőként (a
közoktatásról szóló törvény szerint leg-
alább nyolc szülő egybehangzó nyilatko-
zata szükséges nemzetiségi-kisebbségi ok-
tatás szervezéséhez), akár ellenőrző szerv-
ként: mire költi az oktatási-nevelési intéz-
mény a programra szánt támogatást, ami
különösen a cigány gyerekek, tanulók szá-
mára szervezett programok finanszírozása
esetében kétséges, és időnként felmerülő
viták forrása. (7)

Az elemzők elsősorban a kisebbségi ön-
kormányzatok hiányos személyi és dologi
feltételeinek tulajdonítják, hogy a kisebb-
ségi önkormányzatok nem élnek törvényes
felhatalmazásaikkal.

Megoldásként olyan tanfolyamokat tu-
dunk csak javasolni, amelyek e gyakorlati-
as problémákkal, a konkrét élethelyzetek-
kel, a kisebbségi oktatás mindennapi prob-
lémáival és módszereivel ismertetik meg a
helyi roma politikai élet szereplőit. Fontos
számukra az aktuális technikai informáci-
ók naprakész átadása – pl. a létező minta-
programokról, kapcsolódó intézmények-
ről, szakértői jegyzékről, pályázati lehető-
ségekről s magáról a pályázatkészítés
technikáiról stb. Mindenképpen arra kell
törekedni, hogy a jövőben létrehozandó

programok esetében bevonják őket a ter-
vezés, megvalósítás, értékelés folyamatá-
ba, hiszen, mint korábban említettük, csak
így fogják magukénak érezni, ismerni azo-
kat. Egyes – arra alkalmas – személyeknél
azt is el tudjuk képzelni, hogy a tanításban
is közreműködjenek egy-egy foglalkozás
erejéig, vagy akár a nyelvi ismeretek át-
adásában segédkezzenek.

Nagyon sok tennivaló van még tehát a
cigány kisebbségi oktatás hatékonyabbá
tétele terén, s törekednünk kell e változta-
tások irányába, hogy e programok és a be-
léjük fektetett tőke valóban elérhessék 
céljukat.
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