
CSOVCSICS ERIKA

A szerző a pécsi Gandhi
Közalapílványi Gimnázium
ésKollégium vezetője.

lA cigányság
problémavilága. Roma

Parlament Szakértői

Csoportja, 1992.

A kirekesztés elleni
küzdelem mint

oktatási cél

Oktatás a "C"
osztályban
A cigány gyerekek iskolai kudarcainak okairól

Magyarországon az iskolából való kirekesztés és leszakadás a ci
gány gyerekeket fenyegeti elsősorban, pontosabban fogalmazva:
valamennyi hátrányos helyzetű gyermeket, de különösen a roma
gyerekeket. A cigány gyerekek iskolai teljesítményét nagyon sok
tényező befolyásolja - mint ahogy nem cigány társaikét is. A ku
dare, a meg nem felelés mégis sokkal több cigány tanuló iskolai él
ménye, mint a nem cigány társak esetében.

A Roma Parlament 1992-ben született szakértői anyaga1 sze
rint "egymásból táplálkozó és egymást erősítő" hátrányok szö
vedékéről van szó. E hátrányok magyarázzák és felerősítik egy
mást, s együttesen olyan "problémavilágot" alkotnak, melyből

külső segítség nélkül lehetetlen kitörni. A romák szempontjából
e helyzet sajátossága abban áll, hogy mindez egy etnikai alapon
szerveződő csoportot sújt, mely különbözik bőrszínét, kultúráját,
sokszor nyelvét tekintve, melyről a többség sztereotípiákban
gondolkodik, s mely nemcsak hogy nem élvezi a társadalom
szolidaritását, de előítéletek veszik körül. A roma "problémavi
lág" minden eleme határozottan etnikai jelleget ölt: ők "mint ci
gányok" szegények, "mint cigányok" sikertelenek az oktatási
rendszerben, és "mint cigányok" nem jutnak álláshoz, a roma
kultúrához való tartozás pedig lényegében csak deficitként írha
tó le. Tehát a romák és a roma gyerekek esélyegyenlőtlensége je
lentős mértékben nem személyes képességeikből vagy szociális
státuszukból, hanem egy csoporthoz való tartozásukból fakad.

Az oktatásnak nem pusztán egy adott foglalkozáshoz, társa
dalmi pozícióhoz szükséges tudások megszerzése a célja. Ennek
ugyanis elengedhetetlen feltétele az, hogy az oktatásban részt
vevők olyan felnőttekké váljanak, akik a sokszínű világban ké
pesek eligazodni; demokratikus jogaikat felelősséggel érvényesí
teni tudják, és ezzel a felkészültségükkel hozzájárulnak a társa
dalmi kohézióhoz; elítélik és - ha tehetik - megakadályozzák
a kirekesztést, akár országon belül, akár országok között nyilvá
nul meg. A kirekesztés elleni küzdelem az oktatás területén két
egymással szorosan összefüggő ok miatt sürgető és elengedhe
tetlen: egyrészt azért, hogy mindenki megkaphassa a lehetőséget

önmaga kibontakoztatására, másrészt a többségi társadalom jobb
helyzetben lévő gyermekei sem szereznének így "szocializációs
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"Strukturális
rasszizmus"

tapasztalatokat" a kirekesztés magától értetődőségéről és
természetességéről. Ezeknek az értékeknek és irányelveknek az
elfogadása azonban önmagában keveset ér, ha nem követik nem
zeti oktatáspolitikai koncepciók, strukturális, finanszírozási, szem
léleti változások. Olyan oktatáspolitikai irányelveket, koncepciókat
kell kidolgozni, amelyek alapján mindenütt megteremthetőa kire
kesztés nélküli oktatási rendszer.

Kérdés, mi a kirekesztés oka, és milyen módon akadályozható
meg, hogy a társadalom bizonyos csoport jához (pl. valamely etni
kumhoz) való tartozás eleve leszakadásra, kirekesztődésre ítélje a
gyerekeket, akik később felnőttként - azonos logika és eljárás
alapján - a társadalomból rekesztődnek ki. A tapasztalatok szerint
a magyar oktatási rendszer egyenlőtlenséget újratermelő jellege
rendkívül erős, struktúrája szegregáló. A roma gyerekek helyzete
nem változhat addig, míg a "strukturális rasszizmus" jelen van,
vagyis amíg a rendszer maga kódolja és biztosítja az elkülönítést, a
különböző szinteken és helyzetekben szinte elkerülhetetlen kire
kesztést. Tehát az oktatási pálya a roma gyerek számára "akadály
verseny", ahol az előre beépített korlátokat próbálja (ha felismeri!)
átugrani, egyre kevesebb lelkesedéssel és munícióval.

Vajon mindig a valódi problémát és összefüggést találjuk-e
meg az észlelt jelenség mögött, vagy csak a "tünetet" próbáljuk
meg kezelni? Milyen "akadályok" rejlenek az iskolai, oktatási fo
lyamatokban, amelyek megnehezítik, sőt sokszor lehetetlenné te
szik a cigány gyerekek előrehaladását? Miért nem tudja a többsé
gi oktatási rendszer kihasználni a roma családi szocializáció, a
kétnyelvűség, az orális kultúrából fakadó közvetlenség és élmény
telibb érzékelés értékeit? Felfogható a cigány gyerekek kudarca az
oktatási rendszer kudarcaként is: az iskola egy adott népcsoport
hoz tartozó gyerekeket nem képes felkészülten ellátni, egyetlen
válasza az észlelt "működési zavarra" az elkülönítés, a kirekesz
tés, ami aztán végigkíséri a roma embert egész életén at.

A cigány gyerekek iskoláztatásának története

A századvég

A történeti vizsgálódást ott érdemes kezdeni, ahol a "köz", a nép
oktatása kiterjedtté válik, megteremtve a lehetőséget mindenki
nek, hogy részt vegyen az általánossá váló oktatásban. Az általá
nos tankötelezettség bevezetése (1868) után a beiskolázási muta
tók jelzik a társadalom többsége és a cigányság közti távolságokat.

Az első jelentős cigány összeírás több mint száz évvel ez
előtt, 1893-ban készült. Akkor a magyarországi cigányok száma
280 OOO fő volt, ami az összlakosság (15 200 OOO) 1,8 százaléka.
Túlnyomó többségük Erdélyben és a Felvidéken élt. A jelenlegi
országhatárok között számuk akkoriban körülbelül 80 OOO-re
volt tehető, és már akkor Borsod, Hajdú, Szabolcs, Baranya és
Heves megyében éltek a legtöbben. Az össz-cigányság 90 száza-

657



A századforduló és a
két világháború közötti

időszak

A hatvanas évek

A hetvenes évek

léka tartósan letelepedett, 38 százalékuk magyar, 30 százalékuk
cigány és 24,5 százalékuk archaikus román (beás) anyanyelvű. A
felmérés szerint a cigány lakosság 95 százaléka analfabéta volt.
A tanköteles (6-14 év közötti) roma gyerekek 70 százaléka soha
sem járt iskolába. A századforduló utáni mutatók még rosszab
bak: ezek szerint a cigány gyerekek mindössze 10 százalékát is
kolázták be. (Természetesen, ezek becsült adatok, ti. a tanköteles
cigány gyerekek száma ismeretlen volt.)

A két világháború közötti időszak magyar kultuszkormányzata
nagy erőfeszítéseket tett, ha nem is a 8 osztályos, de a 4 osztályos
iskolázás kiterjesztésére. Ezek az erőfeszítések párhuzamosan tör
téntek a vándorcigányok letelepítésével. A II. világháború után
egyre csökkent az iskolába egyáltalán nem járók aránya - de ez
csupán azokra vonatkozik, akik soha egyetlen napig sem voltak
iskolában. Az államszocializmus korában, az 50-es évektől kezdve
a beiskolázási mutatók valamelyest javultak, de ritka kivételtól el
tekintve az iskolaköteles cigány gyerekek többsége még mindig
egyáltalán nem vagy csak rövid ideig járt iskolába.

A cigányságról szóló 1961-es párthatározat hangsúlyozta az
alacsony szintű iskolázottságból eredő problémákat. Részben emi
att az oktatásirányítás a hatvanas évek elejétól a korábbinál na
gyobb figyelmet fordított a cigány gyerekek beiskolázására és tar
tós iskoláztatására. Ugrásszerűen megnőtt az iskolába beiratkozó,
az iskolát viszonylagos rendszerességgel látogató cigány gyerekek
száma. Ennek ellenére számos olyan település volt, ahol a rend
szeres és tartós iskolalátogatás csak a hetvenes évek közepére vált
általánossá, miközben ugyanebben a periódusban a nem cigány
lakosság iskolázottsági mutatói ugrásszerűen emelkedtek. Ugyan
ekkor kerültek az iskola falain belülre - tanítási problémaként 
a civilizációs különbségekból fakadó konfliktusok. Súlyosbította a
helyzetet, hogy még az általános iskola hetedik osztályát elvégzett
roma gyerekeknek is az igen nagy többsége gyakorlatilag analfa
béta maradt. A Kemény István által vezetett 1971-es országos rep
rezentatív cigány vizsgálat adatai szerint az akkori 20-24 éves
korosztálynak csak a 25 százaléka végezte el az általános iskolát,
és a 14 éven felüliek 39 százaléka volt analfabéta.

Készült a cigány tanulók körében végzett két teljes körű felmé
rés is (Művelődési Minisztérium 1957/58, illetve 1970171). Ezek
szerint az 1957/58-as tanévre beiskolázott cigány tanulók száma
28 OOO fő volt, 27,5 százalékuk (7 700 fő) osztályozhatatlan volt
tartós hiányzás miatt. A beiskolázottak többsége az 1. és a 2. osz
tályból kimaradt. 12 százalékuk (3 200 fő) jutott el a felső tagoza
tíg, és legalább a 60 százalékuk biztosan nem jutott túl a 6. osztá
lyon. Mintegy 5 százalékuk végezte el a 8. osztályt.

A cigányság a 70-es évek második felétől fokozatosan beépült
az iskolarendszerbe. A folyamat 1990 körül befejezettnek tekint
hető. Ez az integráció azonban részleges, és nem jelent rendsze-
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A rendszerváltás utáni
helyzet

A Havas-Kemény
Kertesi-féle felmérés

res iskolába járást. A beiskolázás eléréséért folytatott harcot fel
váltotta a minőségi oktatásért való küzdelem. A cigányságnak az
iskolai rendszerbe való betagozódása a 70-es években gyorsult
fel, éppen akkor, amikor az alsószintű magyar közoktatási rend
szer válsága is. A többségi társadalom ugyanis meglehetős türel
metlenséggel és elutasítással reagált az iskolába járó roma gyere
kek rohamos létszámnövekedésére. Ezért a beiskolázás javuló
arányszámaival és a cigány iskolás gyerekek számának növekedé
sével párhuzamosan igen hamar megjelentek a cigány gyerekek
elkülönített oktatását célzó törekvések. Ezek a törekvések mindig
az oktatás hatékonyságának javítására hivatkoztak, a következmé
nyek azonban a legcsekélyebb mértékben sem igazol ták az elkü
lönítés megteremtésekor hangoztatott érvek jogosságát.

A rendszerváltás után a romák többsége kiszorult a munka
erőpiacról, így egy szűk rétegétől eltekintve ismét rohamos tem
póban távolodik a társadalom többségének kulturális-civilizációs
értékrendjétől. Ma az óvodai-iskolai rendszerben való megmara
dásuk szinte az egyetlen esély volna arra, hogy alkalmassá válja
nak a jelenlegi válság átvészelésére úgy, hogy közben nem sza
kadnak le végérvényesen a többségi társadalomtól.

A rendszerváltás utáni iskoláztatási adatokkal az 1994-es
Havas-Kemény-Kertesi-féle országos reprezentatív cigányvizsgá
lat szolgálhat. Példaként idézve ebből a középfokú beiskolázási
arányokat, világosan látszik, hogyakorábbiakhoz képest ugyan
jelentősen megnőtt az érettségit adó középiskolákban továbbta
nuló roma fiatalok száma (1981: 3,6 százalék; 1994: 10,6 száza
lék), de minthogy általában is megnőtt a középfokú oktatásban
részesülők száma Magyarországon, a különbség a cigányok és a
nem cigányok között gyakorlatilag semmit nem csökkent. A ci
gány gyerekek oktatási helyzete az utóbbi két évtizedben mind
össze az általános iskolai mutatók mentén javult, a középiskolai
és a felsőoktatási eredmények alig mutatnak elmozdulást, töme
gek sikereiről pedig semmiképpen sem beszélhetünk. Az esély
egyenlőtlenségi mutatókból kiderül, hogy a nem cigány gyerek
nek hatszor akkora esélyük van a szakmunkásképző befejezésére,
mint a cigány gyerekeknek, míg az érettségit adó középiskola be
fejezése szempontjából ez a különbség már több, mint ötvensze
res: egy cigány gyereknek ötvenszer kisebb esélye van arra, hogy
befejezett középiskolai végzettséget szerezzen, és felsőoktatási in
tézménybe felvételizhessen, mint egy nem cigány gyereknek.

Az esélyegyenlőtlenségek zöme az általános iskola nyolcadik
osztálya utáni továbbtanulásnál jelentkezik. A cigány gyerekek
tizenhatszor kevesebb eséllyel tanulnak tovább középiskolában,
de ha már egyszer bekerültek oda, lemorzsolódásuk nem külön
bözik lényegesen nem cigány társaikétól. Hiába magas viszony
lag a nyolcosztályos végzettségűek aránya, a nyolcosztályos vég
zettség értéke szinte semmivé foszlott, s szakiskolai és szakmun-
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kás végzettséggel is sokszor a munkanélküliek táborát gyarapít
ják a cigány tanulók.

A kudarc okai - a számonkérő iskola

Szegregáció

A megkülönböztetés
fokozatai

A közoktatási rendszer már említett, 70-es évekbeli válsága egye
bek mellett az iskola spontán funkcióváltásában nyilvánult meg.
Az iskolarendszer - anélkül, hogya benne dolgozók többsége
számára tudatosult volna - a 70-SO-as évek nagy demográfiai
hulláma miatt oktató iskolából számonkérő iskolává vált, azaz az
iskola tulajdonképpen már csak a különböző tárgyak követel
ményrendszerét közvetíti a szülők, a család felé, és saját feladatát
abban véli megtalálni, hogy értékeli: a gyerek kulturális háttere
mennyire képes megfelelni a tantervi követelményeknek. Ez a faj
ta "háttérre" támaszkodás maga után vonta, hogy az iskola egyik
deklarált feladatát, az esélyegyenlőségetnemhogy nem teljesíti, de
még tovább mélyíti és legalizálja a szülők iskolai végzettségének,
a család kulturális, kapcsolati és gazdasági tőkéjének eltéréséből
fakadó, már úgyis meglévő különbségeket. Márpedig éppen az
úgynevezett "problémás" gyerekek tömeges beáramlása és egyre
magasabb szintre kerülése az oktatási rendszerben hívja életre
azokat a törekvéseket és megközelítési módokat, melyek kísérletet
tesznek az oktató-nevelő iskola visszaállítására.

A szelekciót vállaló iskola alapvető elve tehát: nem a sziszté
mának kell a tanulóhoz, hanem fordítva, a tanulónak kell a rend
szer pontos előírásaihoz igazodnia. Az intézmény csak azokkal
foglalkozhat, akik nem lépnek ki a sorból, akik képesek és akar
nak az iskola által megjelölt célok felé vezető úton, a megadott
irányban és ütemben haladni. A lemaradók - a természetes kivá
lasztódás elvével összhangban - lemaradásukkal, "másságukkal"
az iskola elvégzésére való alkalmatlanságukat bizonyítják. S egy
szersmind azt is, hogy alkalmatlanok azon társadalmi pozíciók
betöltésére, amelyekre az iskola felkészít. A spontán szelekció
olyan folyamatokat, hatásokat jelent, amelyeknek eredményeit lát
szólag nem akarták. Egyik tünete, hogy akik élni tudnak a szabad
iskolaválasztás jogával, másik iskolába iratják gyerekeiket. (Ez az
Amerikában "white flight" -ként emlegetett jelenség.) Így azok te
hát, akik nem tudnak élni a szabad iskolaválasztás jogával, felül
reprezentáltak lesznek egyes iskolákban. Ebben az esetben a sze
lekció az ottmaradtaknak kényszerpálya: szegregáció.

Az iskolai hátrányos megkülönböztetésnek megvannak a fo
kozatai. Az így minősíthető oktatási gyakorlatok a csökkentett
értékű oktatástól a különböző mértékű elkülönítésen át a cigány
tanulótól való megszabadulásig (kibuktatás, felmentés, kisegítő

be irányítás) terjednek. A csökkentett értékű oktatás nem igényel
feltétlen elkülönítést, "differenciált óra vezetés és értékelés" segít
ségével is megvalósítható. Minden ötödik iskolában a cigány ta-
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"Szétültetés",
"felzárkóztatás"

nulók nem vesznek részt semmiféle különoktatásban (nem járnak
úszni, nem tanulnak idegen nyelvet vagy számítástechnikát stb.).

A szegregáció enyhébb esetben osztálytermen belüli "szétülte
téses" elkülönítést jelent, szélsőségesebb esetben összevont ci
gány osztályokat. Az 1995-ben adatokat közlő 430 iskola közül
132-ben működött cigány osztály. A cigány osztályok megszerve
zésével eredetileg a cigány tanulók sikeresebb beilleszkedését
akarták elősegíteni. Mivel azonban szinte mindenhol kudarcot
vallottak, tartósították a "felzárkóztatás" szükségletét, s jellem
zően a szegregált, csökkentett értékű oktatás intézményei lettek.
Pedagógiai teljesítményüket lerontotta az osztatlanság, s az,
hogy általában nem a legfelkészültebb pedagógusok kapták meg
őket. Bebizonyosodott, hogy tartós elkülönítés után a tanulók
visszaillesztése lehetetlen feladat.

A kudarc okai - a felzárkóztatás

Minél több tanuló számára szerveznek délutáni felzárkóztatást, a
dolog logikájánál fogva egyre inkább a "jó tanulók" órája lesz a dél
előtti óra, hiszen a lemaradókkal ráérünk délután is foglalkozni. Míg
a felvételi és egyéb előkészítők logikája ezzel ellentétes: itt a "hivata
100" tanóra lesz a gyengébbeké, a valamely tantárgy iránt érdeklődó1<
pedig a délutáni órákon foglalkozhattak igazán a tárgyukkal.

Európában nem alakult ki egységes álláspont az iskolai ku
dare mérésének szempontjaival kapcsolatban. Bizonyos orszá
gokban a tantervi követelményeknek való meg nem felelést és
az iskolarendszerben történő előbbre jutást; máshol a tanulók
egyéni fejlődési lehetőségeit veszik tekintetbe. Magyarország az
előbbi felfogáshoz áll közelebb. (Ezzel magyarázható az a peda
gógiai szempontból tökéletesen rossz reflex, hogya cigány tanu
lókat sok helyen a követelmények csökkentésével akarják megkí
mélni az iskolai kudarcoktól.)

A pedagógus feladata A roma gyerekeket tanító pedagógusok valamennyien úgy ér-
zik, nekik nehezebb dolguk van, mint azoknak, akik nem roma
gyerekekkel foglalkoznak. Az okokat számba véve előttünk

állnak azok a problémák, melyekre a megoldást a pedagógus
egyedül, hatékony és átgondolt oktatáspolitikai stratégia nélkül
nehezen vagy alig képes megtalálni. Az észlelt problémák mélyén
sokszor mélyebb gazdasági, emberi és kisebbségjogi, szociális ma
gyarázók rejlenek. Az oktatás, a pedagógia ezeket megoldani nem
tudja, de feladata elhatárolni a pedagógiai problémákat, és arra a
hatókörén belül eszközöket és módszereket találni és alkalmazni.

Mindazok a kutatások és tanulmányok, melyek a roma gyere
kek iskolai sikertelenségével foglalkoznak, két nagy csoportba so
rolhatók az okokat, magyarázatokat tekintve: az egyik szerint ez a
sikertelenség elsősorban a cigány tanulók gyenge iskolaérettségé
vel, tehát a családi szocializáció elégtelenségével magyarázható.
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A kudarc okai - az iskola vagy a család?

Az iskola felelóssége

2Cigány tanulók a
magyar oktatásban.

Budapest, 1997.

A családi szocializáció
jellegzetességei

Akik a családi szocializáció gyengeségében keresik az okokat,
azok többnyire a hátrányos szociális helyzetet, a kulturális különb
ségeket emelik ki, és többnyire szociális peremcsoportnak tekintik
a cigányságot. A cigány gyerekek szocializációját különböző meg
közelítésekkel és hangsúlyokkal a legváltozatosabb formában
szokták "hiányosnak", "gyengének", "alkalmatlannak" vagy egy
szerűen "másnak" nevezni.

E következtetések bírálói (mindenekelőtt Harsányi Eszter és
Radó Péter) szerint azonban az "iskola minősége" a döntő szem
pont a cigány gyermekek iskolai sikertelenségében. Aminőségi

mutató náluk a következő elemeket tartalmazza: a 30 főnél na
gyobb, összevont osztályok aránya, aszakosan ellátandó tanórák
közül a szaktanár által ellátott tanórák, a szükségtantermek, vala
mint a képesítés nélküli pedagógusok aránya. Mindez kiegészül a
program és az alkalmazott pedagógiai módszerek értékelésével,
valamint a tanulók tudásszintjének mérésével. Ha cigány tanulók
oktatásáról van szó, az iskola "minősége" nem állapítható meg a
pedagógusok speciális (pl. romológiai) képzettségének, a szegre
gáció mértékének, a cigány tanulók nyelvi hátterének és a cigány
tanulókkal szembeni iskolán belüli előítéletesség mértékének fi
gyelembevétele nélkül, hiszen szerintük leginkább ezek magya
rázzák az iskola kudarcát. Úgy vélik: "az iskolának asszimilációs
elvárások nélkül kell biztosítania a cigány gyerekek eredményes
továbbjutását és a szabad identitásválasztás érvényesülését."?

Az a megközelítés, amely a cigány családok "hiányaiban" vagy
a cigány gyerekek motiválatlanságában keresi az iskolai sikerte
lenségük okát, nehezen tud megoldási javaslatokat nyújtani, hi
szen ezzel a felfogással nem nagyon marad más, mint vagy arra
törekedni, hogy megváltoztassuk a cigány családokat, vagy arra,
hogya roma gyerekek ne otthon nevelkedjenek, s így ne legye
nek kitéve a "káros" hatásoknak. Ezzel ellentétben, a problémát
nem az okozza, hogy a cigány szülők nem vagy rosszul, hanem
hogy másképpen nevelik gyermekeiket, s ehhez képest az iskolák
nem megfelelően oktatják őket.

A családi szocializáció kérdésében az óvatos fogalmazásra
igen nagy szükség van, hiszen a Magyarországon élő roma cso
portok ugyanúgy sokféle módon élnek és nevelnek gyerekeket,
mint nem roma társaik. Lehetnek azonban olyan, átlagban na
gyobb számban előforduló jellemző vonások, amelyek mentén
valamiféle - ha nem is mindenkire, de a többségre alkalmas 
következtetések vonhatók le. Oppelt Katalin a családi szocializá
ciónak az oktatás szempontjából is figyelmet érdemlő jellegzetes
ségeit a következőképpen foglalta össze:

- A család életének strukturálatlansága miatt az időélmény

és időfogalom nem, vagy alig alakul ki.
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A serdülőkori

sajátosságok

30ppelt Katalin: Cigány
fe/zárkóztató programok

elemzése. In: Tájékozta-
tó a kisebbségi

oktatásügyrá/. (Szerk.
Molnár Anna.) Expanzió
Humán Tanácsadó Kft.

Nyelvi hátrányok

A hátrányok
halmozódása

- A szociális tér és az ingerek gazdagsága nyugodt érzelmi
miliőt biztosít.

- A gyermek minden kívánságát azonnal teljesítik, ugyanak
kor önállósodásával együtt felerősödik a családi féltés. A ké
nyeztetés és a féltés együttes hatására a gyermek életéből kima
rad a szeparációs félelem és a dackorszak. Mindez érinti az ön
kontrollra irányuló képességet.

- Az érzelmek, indulatok kinyilvánítását semmi sem akadá
lyozza, ez az azonosulás mintája.

Mindezek hatására eltérőek lehetnek a cigány gyermekek
serdülőkori sajátosságai is:

- A cigány gyermekek elnyújtott gyerekkorát nem a normál
serdülőkor követi, hanem a körülbelül 10-13 életév között hirte
len megjelenő "kicsinyített felnőttkor". A serdülőkor válságai he
lyett felnőtt problémái vannak.

- A gyermek kreativitása inkább valóságos élethelyzetek
megoldásában jellemző.

- A cigány gyermekeket nem jellemzi a leválási szorongás,
hiányoznak a dackorszakok, iskolai szorongásuk mínímálís.'

Ezek a jellegzetességek az iskolai szituációkban problémaként,
konfliktusként, érthetetlen megriyilvánulásokként jelentkezhet
nek, amivel sem az iskola mint szervezet, sem a pedagógusok
nem tudnak mit kezdeni. A családi szocializációs eltérések tudo
másul vétele, felismerése és elfogadása tehát nem a "rámutatás",
a "hibáztatás" miatt szükségesek, hanem azért, hogya pedagó
gus tudjon reagálni és megérteni.

A felsoroltak mellé illesztendő a nyelvi hátrányok okozta
problémakör a nem magyar anyanyelvű cigány gyermekeknél.
Ha innen nézzük, a magyar iskola sem az asszimiláció, sem az
asszimilációs elvárások nélküli integráció lehetőségét nem bizto
síthatja a cigány tanulóknak. Figyelembe kell venni, hogy míg a
kétnyelvűség vagy a többségitől eltérő anyanyelv csak a roma
gyerekek kisebb hányadát érintik, magyar nyelvi hátrányaik
szintén általánosnak mondhatók. Ennek egyik oka, hogy az isko
la nyelve a középosztály nyelvéhez áll közelebb, és a többségi
kultúrát kéri számon, az orális kultúrára jellemző nyelvet, az el
térést nem értékeli, sőt "hibásnak" bélyegzi, és megfelelő indo
kot vél benne arra, hogy ezeket a gyerekeket mint nem alkalma
sakat eltérő tantervű iskolába utalja.

A cigány családok és a gyerekek szociális hátrányai közismer
tek, s az is, hogy kizárólag saját erőfeszítéssel e hátrányok nem
kompenzálhatók. Már csak azért sem, mert e hátrányok természe
tesen összefüggenek az összes többi hátránnyal: a munkanélküli
séggel, a roma tanulókkal szembeni előítéletességgel, a nyelvi hát
rányokkal, a cigány kultúra alacsony presztízsével stb. Az iskola
ráadásul pénzbe kerül, a család pedig sokszor nem mondhat le a
nagyobb gyermek által megszerezhető jövedelemről. Sok esetben
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a rossz lakáskörülmények miatt nincsenek meg az otthontanulás
nak a feltételei, a rossz egészségi állapot, az egészségtelen élet
mód, a betegségek csökkentik az iskolában eltöltött időt.

Látnunk kell, hogya "cigánykérdés" nem egyszeruen szegény
kérdés vagy szociális kérdés, de a magyar iskola már említett sze
lektáló jellegét figyelembe véve elmondhatjuk, hogya legrosszabb
feltételek között élő cigányok gyerekeit tekinthetjük iskolai szem
pontból a leghátrányosabbnak. Az átlagosnál nagyobb szociális
kedvezmények és támogatások nélkül igen nagy valószínűséggel

az iskola minden erőfeszítése kudarccal végződhet.

A cigány osztály önmagában csak forma. Ha rosszabb feltéte
leket jelent, elkülönítést, hátrányos megkülönböztetést, rosszabb
esélyeket, akkor rossz. Ha ugyanolyan vagy jobb feltételeket, ha
tékony munkát, pedagógiai minőséget, akkor jó. Ha a szülők

akarják, ha a gyerekek akarják, akkor lehet jó. Ha a tanár akarja
és jól csinálja, a gyerekek szeretik, van mozgási lehetőségük, ha
ladnak, fejlődnek, tanulnak, akkor lehet jó. Egyébként nem.

Oktatáspolitikai stratégiák

Az. átfogó stratégia
hiánya

Az oktatási kormányzatok a kilencvenes években négy ízben ad
tak ki a cigányság oktatása fejlesztését szolgáló stratégiai doku
mentumot (1992, 1995, 1997 és 1999). Mindegyik stratégiai doku
mentumra erős redukcionizmus volt jellemző, vagyis a kívánatos
komplex oktatáspolitika helyett mindig csak annak egy-egy ele
mét hangsúlyozta. Ennek következtében a cigány tanulók oktatása
terén végbement változások sokkal inkább az oktatási rendszerben
zajló, alapvetően spontán folyamatok következményeinek tekint
hetők, semmint egy végiggondolt és implementált oktatáspolitika
eredményének.

Mint az oktatáspolitikai tervezés történetéből és eredmé
nyeiből látszik, egy igazán átfogó, a probléma minden aspektu
sát figyelembe vevő, komplex oktatáspolitikai stratégia még nem
született. Hatalmas tömegű értékes tapasztalat halmozódott
azonban fel az "alulról" induló, helyi oktatási kezdeményezések
ben, melyek a lehetséges formáknak és módszereknek széles
skáláját ölelik fel. Hogy csak a legismertebbek közül hozzunk
példát: vannak köztük innovatív módon kialakított és kibővített

cigány felzárkóztató programok, mint például a nyírteleki "Ked
ves Ház" program; a kisegítő forma legmagasabb szintű, minő

ségi nevelési koncepciókat megvalósító marcali Hétszínvirág Is
kola; az iskolarendszeren kívül szerveződő segítő és megerősítő

programok, mint például a Józsefvárosi Tanoda; vagy önálló in
tézmények, mint a kisebbségi oktatást középfokon felvállaló
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium; vagy a népi
kollégiumok mintájára létrehozott, szociális hátrányt kompenzá
ló mánfai Collegium Martineum. E mind ez idáig meglehetősen
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Szemléletváltás
szükségessége

A cigány nemzetiségi
középiskola feladata

elszigetelt oktatási programok során nyert tapasztalatok széles
körű alkalmazásának támogatása és kiterjesztése nyilvánvalóan
elemi oktatáspolitikai érdek. A sikeresen működő kezdeménye
zések legtöbbje a kirekesztés következményeként létrejövő for
mákban nyújt magas szintű oktatási-nevelési szolgáltatást. Ala
posan átgondolt, hatásvizsgálatokon és méréseken alapuló stra
tégia hiányában e programok általában helyi értékűek, nagymér
tékben személyfüggők.

A roma gyerekek oktatási problémáinak megoldása szemlelet
váltást követel. Amíg a cigány gyermek csak mint "felzárkózta
tásra váró", kizárólag hiány-jellemzőkkel leírható "pedagógiai
alany" jelenik meg az oktatási folyamatban, addig változás nem
várható. De ha a kérdést kisebbségi jogi szempontból közelítjük
meg, nem a cigány gyermek és a cigányság alkalmatlanságát,
hanem az oktatási rendszer hiányait és felkészületlenségét látjuk.
A roma gyermekek oktatása nem felzárkóztatás-lemaradás, ha
nem kisebbség-kétnyelvűség-kétkultúrájúságkérdése.

Elismerve a szociális hátránykompenzálás fontosságát és nél
külözhetetlenségét az oktatás sikerességének javításában, kiemel
ném a kisebbségi jogi szempontot, bemutatva a Magyarországon
- szellemiségében - még mindig egyedülálló pécsi Gandhi
Gimnáziumot.

A kiterjedt kisebbségi jogrendszer folyományaként a magyar
oktatási rendszerben jól bejáratott hagyományai vannak a ki
sebbségi oktatásnak. Ez a rendszer azonban kizárólag a nagyobb
nemzeti kisebbségi csoportok igényét elégíti ki, a nem magyar
anyanyelvű cigány csoportok számára azonban sem a kellő okta
táspolitikai akarat, sem megfelelő feltételek nem támogatják a
szükséges programkínálat megteremtését. Szinte az összes roma
kisebbségi program a "rendes" oktatási rendszeren kívül vagy
annak perifériáján indult el.

A cigány nemzetiségi középiskola a magyarországi nemzetisé
gi iskolahálózat részeként azt kínálja a diákoknak, hogy az álta
lános gimnáziumi tananyagon túl biztosítja számukra az etnikus
identitásuk iskolai keretekben átadható elemeinek tananyaggá
formált változatát. A kisebbségi kultúrát és nyelveket a többségi
vel egyenrangúként tekintve és kezelve igyekszik megteremteni
a társadalmi integráció elengedhetetlennek gondolt feltételét, a
kiegyensúlyozott többkultúrájúságot, hogy az adott kisebbséghez
tartozva sohase kelljen választani a többségi vagy a kisebbségi
identitás között. Az egyén e kettő kölcsönhatásából új minőség

ként építhesse fel a csak rá mint egyénre jellemző énképet. Fon
tos, hogya "kínálat" oldaláról mindig minőséget jelentsen, nem
szabad, hogya hátrányos megkülönböztetés eszközéül szelgal
jon, s épp ezért tiltakozni kell a hátrányosan megkülönböztető

oktatási formáknak kisebbségi oktatási formaként történő feltűn

tetése és működtetése ellen is.
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A Gandhi Gimnázium

Tanítási alapelvek,
módszerek

Irodalom:
Romák és oktatás.
(Szerk. Andor Mihály.) Is
kolakultúra, Pécs, 2001.;
Radó Péter: Romák és
esélyek. OKI, 1998.;
Csongor Anna: Szegre
gáció az általános iskolá
ban. OKI, 1991.; Setényi
János: Az etnikai kisebb
ségi normativa felhaszná·
lása. Expanzió Humán Ta
nácsadó, 1996.; Lukács
Péter: Színvonal és sze
lekció. Educatio, Buda
pest, 1991.; Radó Péter:
Asszimiláció és nyelv
használat. Citoyen Kiadó,
Budapest, 1992.

A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Magyar
ország és egyben Európa első roma nemzetiségi intézménye, me
lyet a közélet, a társadalom folyamataira figyelő, azt a saját eszkö
zeivel befolyásolni kívánó pedagógusok, hasonló beállítottságú
közéleti személyiségek és hivatásos politikusok hoztak létre. A
Gandhi Alapítvány, majd a Gandhi Közalapítvány alapító okiratá
ban foglaltakhoz híven célunk, hogy: "nyitott szellemű, a tudomá
nyok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődö cigány fia
talokat" képezzünk, továbbá, hogy Magyarországon az összes
roma gyerek olyan minőségű képzésben részesüljön, mint nem ci
gány társaik, valamint a magyarországi nemzetiségekhez hason
lóan egy részük nemzetiségi intézményekben tanulhasson. Ezzel
együtt a gimnázium, a többi nemzetiségi gimnáziumhoz hasonlóan,
nyitva áll nem cigány fiatalok előtt is, amennyiben ők és szüleik
vállalják a pedagógiai programban leírtakat. A Gandhi Gimnázium
létrehozásának gondolata nem a "cigány kérdés megoldásának"
sürgető szükségszerűségébőlfakadt, hiszen egy iskola képtelen va
lamilyen sokrétű és szerteágazó társadalmi problémát megoldani,
illetve meg nem történő tetteket megtörténtté tenni. Inkább annak
felismeréséből,hogy egy kisebbségi jogra épülő intézmény megke
rülhetetlenné teszi a cigányságnak mint nemzetiségnek az elismeré
sét, megalapozza egy pozitív önkép kialakíthatóságát, megteremt
heti a nemzetiségi kultúra és nyelvek intézményhez kötődését.

1994 februárjában indult a gimnáziumban az oktatás, azóta 40
gyerek érettségizett és ebből 24 tanul egyetemen vagy főiskolán,

12 pedig érettségihez kötött szakképzésben vesz részt. Jelenleg
214 tanulója van a gimnáziumnak, ebből 21 a végzős osztályban.
A "normál" gimnáziumi tárgyakon kívül a gyerekek tanulnak
roma kultúrát, beás illetve lovári nyelvet, alkalmazott közgazda
ságtant. Tanítási módszereinkben próbáljuk azokat kiválasztani,
amelyeket a gyermekhez mint "alanyhoz" és személyiséghez kö
zel állnak, s nem teszünk különbséget cigány és nem cigány
gyerek között. Fontosnak tartjuk, hogyagyerekeknek a család
ból hozott értékeire építsünk, figyelembe vegyük a gyereknek a
roma családokban betöltött szerepét és feladatait, megértsük a
problémáikat és azokat toleráljuk. Így a nemzetiségi-kisebbségi
oktatás is az integrált oktatáson belüli választásként jelenik meg,
hiszen mind céljában, mind tartalmában integrál, míg formájá
ban speciális kínálata miatt elkülönül a más kínálatú iskoláktól.
Ezzel azt is kimondtuk, hogy nem minden roma gyereknek kell
kisebbségi iskolába járnia, mint ahogy nem jár az összes német,
szlovák, román stb. származású gyerek sem kisebbségi iskolába,
és az összes katolikus gyermek sem vesz részt felekezeti iskolai
oktatási formában, de szükséges, hogy az oktatási kínálatban
mint reális, minőséget kínáló alternatíva megjelenjen.
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